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Vulnerability, Courage and Invitation  
– Young adult’s endeavor to well-being in an existence profoundly marked by 

existential concerns 
Maria Lundvall 

University of Borås 

Sweden 
 

ABSTRACT 
 

Aim: The overall aim of the thesis is to examine how young adults experiences life living with existential 
concerns and how well-being is enabled when living with existential concerns. 

 
Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach guided this dissertation’s 
methodological approach. Lifeworld interviews were performed in all four studies and analyses were 
conducted according to RLR principles: bridled attitude, openness, and compliance to the studies’ different 
phenomena. Study I describes healthcare professionals’ experiences of conversations with young adults 
experiencing existential concerns. Eleven lifeworld interviews (seven individual-, two pair- and two group 
interviews) were conducted with seventeen healthcare professionals from various fields. Data was analysed 
via phenomenological-based thematic meaning analysis. Data was analysed via phenomenological-based 
thematic meaning analysis. Studies II and III describes young adults’ experiences of existential concerns 
from the perspective of young women and young men; nine women (study II) and eight men (study III) 
participated. All interviews were individual lifeworld interviews. Study IV describes young adults’ 
experiences of enabling wellbeing in a life with existential concerns. Seventeen adults (same participants as 
study II and III) participated and all interviews were individual lifeworld interviews. Studies II, III, and IV 
were analysed by phenomenological analysis. 

Main results: The results show that the lives of young adults with existential concerns are significantly 
affected by these concerns. Existential concerns awaken vulnerability, characterized by feeling lost in life 
and living near a bottomless darkness in which life may seem unbearable. In such a vulnerable existence, 
there is a desire to find a place to rest, thereby enabling wellbeing. For young adults, vulnerability means 
having the courage to expose their life situation and innermost thoughts. In encounters with others, there is 
a risk of being condemned, neglected, identified as weak, or rejected. In a caring relationship between young 
adults and healthcare professionals, both young adults and healthcare professionals’ vulnerability to life’s 
fragility evokes. Courage means daring to expose one’s vulnerability and sharing one’s life story. Courage 
also means that healthcare professionals dare to remain in the caring relationship and listen to the young 
adult’s life story, no matter how dire or dark it seems. In order for the life story to stand out, a mutual 
invitation between young adults and healthcare professionals is required. The results show that the 
prerequisites for a caring relationship involve mutual vulnerability, courage, and invitation to reflect on life’s 
challenges. In a genuinely caring relationship, through existential confirmation, entails finding a place to 
rest that enables wellbeing when experiencing existential concerns as a young adult. 

Conclusion: The thesis contributes knowledge relating to how young adults experience life with existential 
concerns and, in turn, how wellbeing is enabled through the experiences of young adults and healthcare 
professionals. Existential concern is a complex phenomenon, involving vulnerability, courage, and the 
invitation to enable wellbeing. From a lifeworld theoretical perspective, we see an openness to existential 
dimensions in young adults’ life stories, providing guidance to caregivers in enabling young adults to find a 
place where they can be vulnerable and have an opportunity to recover.   

Keywords: Young adults, healthcare professionals, existential concerns, reflective lifeworld research, 
caring sciences, caring relationship, phenomenology 
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En ung vuxens livsberättelse1 
Första gången som jag kände existentiell oro, alltså frågor kring livet och så, 
var på högstadiet och jag kände att jag behövde prata med någon. Jag var jätte 
nervös för att berätta för mina föräldrar att jag kände en ständig oro och det 
kändes som att det var lite fel att på något sätt gå till psykolog, som att jag var 
konstig. Då pratade jag mycket med min pappa om det. Min lärare var också 
jätte bra och försökte prata med mig… men… jag tror inte att jag var mogen 
… jag tyckte att jag var en normal tuff tonåring. Min lärare tyckte ändå att jag 
skulle gå till kuratorn på skolan för att prata om hur jag mådde. Men kuratorn 
var inte villig att ta emot mig och då tänkte jag eftersom kuratorn inte hade tid 
för mig då är det kanske ingenting som är fel. Jag kanske bara överdrev det 
hela. 

Jag ville inte visa att jag mådde dåligt, jag kände att det var en svaghet. Så jag 
log hela tiden, skrattade fast jag inte tyckte det var kul. Ville hela tiden vara 
alla andra till lags, så när någon såg på mig utifrån såg jag ju ut att må jättebra, 
för jag… brydde mig hur jag såg ut, fastän jag egentligen inte orkade. Så det 
var verkligen en fasad av välmående som började när jag gick upp på 
morgonen. Det var jobbigt när mamma och pappa frågade hur det var, för att 
de visste att jag mådde dåligt och jag ville inte vara en börda för dem, så då sa 
jag oftast ’’Nä men det är bra’’, men det var verkligen skit.  

Denna period var som ett filter, det var en enda lång dålig dag som jag bara 
blev mer och mer medveten om ju äldre jag blev och ju mer jag utbildade mig. 
Men just då var det mycket som ett enda kassettband som bara spelades om 
och om igen varje dag, med mycket problem och sårade känslor. Det lades 
väldigt mycket skuld och oro på en själv. Jag hade inte mycket stöd av mina 
kompisar i allmänhet, men det var också för att jag inte ville ha hjälp, jag ville 
vara personen med masken … Det är jobbigt att prata med en nära kompis om 
vad som är jobbigt. Jag tänker mest att, vad hade jag kunnat göra annorlunda, 
varför blev det så här och då kommer vi ju in på det om jag inte hade gjort det 
eller det? Är det mig det är fel på?… och då hamnar vi i den banan istället, om 
det är mig det är fel på så måste jag förändras helt ju. Allting jag gjorde ledde 
ändå till samma punkt igen, så att jag var bara trött och lättirriterad största 
delen av dagen, orkade inte med skolan och ansvar, skräpade ner till exempel 
för att jag inte kunde bry mig om att hålla kvar cola-burken eller flaskan till 
sopkorgen. Det visade sig mest i nån hopplöshet. Ibland satte jag på en film 

                                                      
1 För att inte riskera deltagarnas konfidentialitet är berättelsen en sammanflätad fiktiv berättelse utifrån 
intervjumaterialet 
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bara för att låta tankarna vila, bara vara i nuet och inte tänka på allt annat en 
stund.  

När jag äntligen fick en tid till henne, som jag skulle gå och prata med så 
kände jag att jag ville liksom inte, jag vill inte göra övningar eller fylla i 
checklistor för att min oro skall gå bort, jag vill att någon skall förstå mig, 
varför jag känner som jag gör … det behöver liksom inte vara ett problem till 
att det händer, det kan liksom vara livet bara i allmänhet just i den här stunden. 
Att då få prata med någon som kanske förstår istället för att det behövde finnas 
ett exakt problem som vi skulle prata om. Jag visste ju inte det själv. Det 
funkade inte riktigt för mig, jag kände mig bara obekväm helt enkelt. Så jag 
gick hos henne två gånger och sen så gick jag inte dit någon mer gång. Jag 
förstår ju att hon försökte peppa mig, men jag ville ju bara ha någon som 
lyssnade och förstod. 
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INLEDNING 
Fenomenet i föreliggande vårdvetenskapliga avhandling är existentiell oro, 
och fenomenet utforskas i relation till unga vuxna2. Avhandlingens fokus är 
hur unga vuxna med existentiell oro upplever sin tillvaro och i den inledande 
berättelsen gestaltas hur vardagen kan erfaras av en ung vuxen. Berättelsen 
ger en inblick i en tillvaro fylld av oro över livet och hur det ska levas. Under 
mina år som sjuksköterska och distriktssköterska har jag mött unga vuxna med 
ängslan och oro över livets mening. De har uttryckt känslor av hopplöshet och 
meningslöshet, uttalat tankar och ställt frågor kring livets mening och varför 
de ska leva. I dessa möten har det framkommit att de inte alltid blir hörda och 
sedda när de söker hjälp och de har gett uttryck för en frustration över att inte 
veta vart de skall vända sig när oron tar för stor plats i tillvaron. Jag har förstått 
att hälso- och sjukvården har svårigheter med att svara an på det rop om hjälp 
som unga vuxna ibland ger uttryck för. Samtidigt som forskning indikerar att 
oro som kan leda till ohälsa är ett växande problem i gruppen unga vuxna.  

Mina tidigare möten med unga vuxna med existentiell oro har väckt mitt 
intresse för att försöka förstå hur en tillvaro med oro gestaltar sig och hur 
vården kan utvecklas för att möta unga vuxna med denna problematik. Genom 
min forskarutbildning har jag fått möjlighet att mer systematiskt söka svar på 
mina frågor och samtidigt har nya frågor uppkommit och utvecklats under 
forskningsprocessen.  

För att hälso- och sjukvård ska kunna stödja och stärka välbefinnande hos 
unga vuxna behöver den existentiella oro som unga vuxna erfar utforskas. 
Föreliggande vårdvetenskapliga avhandling handlar om att utforska hur unga 
kvinnor och unga män erfar sin tillvaro med existentiell oro samt hur 
välbefinnande möjliggörs i samband med existentiell oro utifrån unga vuxnas 
och vårdares3 perspektiv. Livsvärldsteoretiska antaganden har genomsyrat 
hela forskningsprocessen; i beskrivning av fenomen, val av ansats, i studiernas 
genomförande och vid framskrivning av studiernas resultat. Min förhoppning 
är att genom avhandlingen kunna bidra till ökad förståelse och kunskap som 
kan stödja och stärka välbefinnande hos unga vuxna som lever med 
existentiell oro.  

                                                      
2 I denna avhandling används begreppet ung vuxen och avser då åldern mellan 16 – 
25 år. Om annan ålder menas skrivs det ut. 
3 I avhandlingen används begreppet vårdare för de som vårdar de unga vuxna oavsett 
profession. Om annan specifik profession refereras till så skrivs det ut. 
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BAKGRUND 
I bakgrunden ges en beskrivning av att vara människa ur ett existentiellt 
perspektiv för att därefter beskriva unga vuxnas tillvaro. Vidare ges en 
beskrivning av hur hälsa, lidande och välbefinnande kan förstås med 
utgångspunkt i ett vårdvetenskapligt perspektiv, samt i relation till unga 
vuxna. Därefter ges en belysning av vårdande som stödjer och stärker hälsa. 
Avslutningsvis beskrivs avhandlingens problemområde och avhandlingens 
övergripande syfte och delstudiernas specifika syften. 

Existentiellt perspektiv på att vara människa  
Avhandlingen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv grundat i 
livsvärldsteori och existensfilosofi. Ur ett existensfilosofiskt perspektiv är 
vissa av människans livsvillkor givna vid födseln och människan måste 
förhålla sig till det som redan givits henne såsom exempelvis kön, arv och 
kultur (Benktson 1971; Stiwne 2009).  

Existentiella funderingar såsom tankar om livet, vem man är och vem man vill 
vara som människa tillhör människans natur. Existentiella funderingar är ett 
försök att reflektera över vardagens mysterier för att förstå livet och skapa 
meningsfullhet (van Deurzen 2010). Existentiella funderingar kan utvecklas 
exempelvis när en människa blir sjuk eller konfronteras med döden eller andra 
människors sjukdom. Det kan utvecklas när ett barn blir en ung vuxen eller 
som en del av åldrandeprocessen. Således börjar vi ofta tänka på vår existens 
och vad det betyder att vara en människa när vardagen utmanas (Yalom 1980). 
Samtidigt är existentiella frågor en naturlig del av människans tillvaro, 
eftersom de omfattar betydelsefulla aspekter av människans liv så som döden, 
frihet, beroende, sårbarhet, ensamhet och hemlöshet (Yalom 1980). 

Ett grunddrag för människan är att söka efter förståelse och att sträva efter att 
känna sig tillfreds i sitt sammanhang. När människan står inför problem eller 
kriser görs försök att övervinna dessa. När problem eller kriser blir 
övermäktiga riskerar tillvaron att rubbas och människor börjar tvivla på 
meningen med tillvaron. I andra situationer har människan förmåga att 
övervinna problemen och livsmodet växer. Saknas meningsfullhet känns livet 
splittrat och en känsla av kaos infinner sig (Jacobsen 2007).  

Genom historien har en rad filosofer bidragit till att utveckla förståelsen för 
människans existentiella dimensioner. I föreliggande avhandling har delar av 
texter skrivna av bl.a. Kirkegaard, Sartre och Heidegger bidragit till att vidga 
förståelsen för människans existentiella villkor. I den följande texten görs 
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nedslag i nämnda filosofers texter. Kierkegaard menar att människans liv kan 
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minst när det gäller sårbarhet och ändlighet. Eftersom människan alltid är i 
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samspel med andra kan inte att vara autentisk enbart isoleras till det egna 
perspektivet. Att vara sann mot sig själv innebär således även att vara sann 
mot livet (Bäckmo 2020). 

I relation till unga vuxna bidrar existensfiolsofin genom Heidegger, Sartre och 
Kirkegaard till förståelse för människans sårbarhet, utmaningen av att leva ett 
autentiskt liv och göra medvetna val. Centralt blir också betydelsen av att 
stanna upp och reflektera över tillvarons små och stora händelser, samt 
betydelsen av att vara sann mot sig själv.  

Unga vuxnas tillvaro 
Fenomenet existentiell oro undersöks i denna avhandling utifrån perspektivet 
unga vuxna, samt utifrån perspektivet vårdare som möter unga vuxna. I denna 
del fokuseras unga vuxnas tillvaro.  

Det kan vara svårt att exakt avgöra när barn blir ung vuxen eftersom det är 
individuellt. Det finns 16-åringar som känner sig vuxna men det finns även 
28-åringar som inte känner sig som vuxna (Arnett 2000). I denna avhandling 
fokuseras unga vuxna i åldern 16-25 år. Enligt Arnett (2001) är tiden som ung 
vuxen en ”framväxt” (emerging) till att bli vuxen. Det är en speciell och 
omvälvande period i livet. Det är en period med många förändringar och 
utforskande av omvärlden för att bli en självständig vuxen. Det är en period 
av identitetsutforskning, sexualitets utforskning, instabilitet, självfokuserande 
och försök att skapa meningsfullhet samtidigt som unga vuxna skall bli 
självständiga och utveckla förmågor att hantera olika händelser i livet 
(Kinnunen, Laukkanen, Kiviniemi & Kylmä 2010). Det är en period då unga 
vuxna även utvecklas socialt och emotionellt. Tänkandet utvecklas och det 
sker även fysiologiska förändringar (Frydenberg 2008). Attityder till skola, 
arbete, föräldrar och vänner förändras (Hwang, Frisén & Nilsson 2018; Viner 
et al. 2012).  

Övergången från barn till vuxen är oundviklig och övergången kan upplevas 
som snabb med flera förändringar. För de flesta unga vuxna är förändringar 
positiva och de känner att de växer som människor men för en del unga vuxna 
innebär övergången en känsla av oförmåga att hantera sin tillvaro (Byrne, 
Davenport & Mazanov 2007; Hwang, Frisén & Nilsson 2018). Möjligheterna 
till att hantera förändringar kan bero på olika faktorer så som tillgång till 
arbete, vänner, bostad och ekonomiska förutsättningar (Frydenberg 2008). 
Goda och utvecklande relationer med familj och vänner är extra viktigt för 
unga vuxna som skall frigöra sig och bli mer självständiga (Sjöblom, Öhrling 
& Kostenius 2018; Wannebo, Devik & Uhrenfeldt 2018). Om möjligheten att 



 

6 
 

samspel med andra kan inte att vara autentisk enbart isoleras till det egna 
perspektivet. Att vara sann mot sig själv innebär således även att vara sann 
mot livet (Bäckmo 2020). 

I relation till unga vuxna bidrar existensfiolsofin genom Heidegger, Sartre och 
Kirkegaard till förståelse för människans sårbarhet, utmaningen av att leva ett 
autentiskt liv och göra medvetna val. Centralt blir också betydelsen av att 
stanna upp och reflektera över tillvarons små och stora händelser, samt 
betydelsen av att vara sann mot sig själv.  

Unga vuxnas tillvaro 
Fenomenet existentiell oro undersöks i denna avhandling utifrån perspektivet 
unga vuxna, samt utifrån perspektivet vårdare som möter unga vuxna. I denna 
del fokuseras unga vuxnas tillvaro.  

Det kan vara svårt att exakt avgöra när barn blir ung vuxen eftersom det är 
individuellt. Det finns 16-åringar som känner sig vuxna men det finns även 
28-åringar som inte känner sig som vuxna (Arnett 2000). I denna avhandling 
fokuseras unga vuxna i åldern 16-25 år. Enligt Arnett (2001) är tiden som ung 
vuxen en ”framväxt” (emerging) till att bli vuxen. Det är en speciell och 
omvälvande period i livet. Det är en period med många förändringar och 
utforskande av omvärlden för att bli en självständig vuxen. Det är en period 
av identitetsutforskning, sexualitets utforskning, instabilitet, självfokuserande 
och försök att skapa meningsfullhet samtidigt som unga vuxna skall bli 
självständiga och utveckla förmågor att hantera olika händelser i livet 
(Kinnunen, Laukkanen, Kiviniemi & Kylmä 2010). Det är en period då unga 
vuxna även utvecklas socialt och emotionellt. Tänkandet utvecklas och det 
sker även fysiologiska förändringar (Frydenberg 2008). Attityder till skola, 
arbete, föräldrar och vänner förändras (Hwang, Frisén & Nilsson 2018; Viner 
et al. 2012).  

Övergången från barn till vuxen är oundviklig och övergången kan upplevas 
som snabb med flera förändringar. För de flesta unga vuxna är förändringar 
positiva och de känner att de växer som människor men för en del unga vuxna 
innebär övergången en känsla av oförmåga att hantera sin tillvaro (Byrne, 
Davenport & Mazanov 2007; Hwang, Frisén & Nilsson 2018). Möjligheterna 
till att hantera förändringar kan bero på olika faktorer så som tillgång till 
arbete, vänner, bostad och ekonomiska förutsättningar (Frydenberg 2008). 
Goda och utvecklande relationer med familj och vänner är extra viktigt för 
unga vuxna som skall frigöra sig och bli mer självständiga (Sjöblom, Öhrling 
& Kostenius 2018; Wannebo, Devik & Uhrenfeldt 2018). Om möjligheten att 

 

7 
 

klara av förändringar upplevs svårt löper den unga vuxna större risk för ångest 
och depression (Lisznyai, Vida, Németh & Benczúr 2014). Just övergången 
till en ny skola eller en ny livssituation är en kritisk period, exempelvis när 
unga vuxna flyttar hemifrån och inte längre kan förlita sig på föräldrar för att 
lösa svåra situationer. Enligt Wannebo, Devik och Uhrenfeldt (2018) upplever 
unga vuxna som flyttar hemifrån redan under gymnasiet (16-19 år) känslor av 
frihet, oberoende och ökat självförtroende samtidigt som de brottas med 
utmaningar som rör ekonomi, hushållning och självdisciplin. De nya kraven 
innebär att göra nya och mer självständiga val samt ta ansvar för sig själv. 
Samtidigt innebär flytten att de växer som individer och känner att de lyckas 
vilket ger en stark självkänsla. I studien betonas vikten av en ökad 
medvetenhet om unga vuxnas sårbarhet (Wannebo, Devik & Uhrenfeldt 
2018). Goda relationer och starkt nätverk stärker en god identitetsutveckling 
och stärker unga vuxnas självbild. En stark självbild, bilden som unga vuxna 
har om sina förmågor, utseende och personlighet, är en god förutsättning för 
att hantera förändringar i livet (Ventegodt & Merrick 2014). 

Unga män och unga kvinnor växer upp under något olika förhållanden och 
många hälsoproblem härrör från sociala normer och företeelser i samhället 
(WHO 2019). Könsnormer och roller som formas av samhällets förväntningar 
kan påverka både exponering och sårbarhet för hälsorisker (Inchley 2019). 
Studier visar att unga vuxnas psykiska ohälsa har ökat genom åren inte bara i 
Sverige utan i hela världen (Gore et al. 2011; Socialstyrelsen 2017). Psykisk 
ohälsa kan betyda att det kan vara svårt att skapa mening och sammanhang i 
det vardagliga livet vilket kan leda till en nedsatt förmåga att fungera i 
vardagen (Alin Åkerman & Ramberg 2008). Lager, Berlin, Heimerson och 
Danielsson (2012) visar att i gruppen unga vuxna har nervositet, oro och 
ångest ökat i Sverige till skillnad mot andra åldersgrupper. Cirka 46 % av unga 
kvinnor och 33 % av unga män rapporterar att de upplever ”lätta” besvär av 
oro, ängslan eller ångest (Folkhälsomyndigheten 2019) medan 35 % av 15-
åriga flickor rapporterar att de har känt sig ”låga” (nedstämda) mer än en gång 
i veckan under de senaste sex månaderna (Bremberg & Dalman 2015). Dessa 
siffror är inte unika för Sverige utan ses också i andra europeiska länder 
(Barry, Kuosmanen & Clarke 2017; van Droogenbroeck, Spruyt & Keppens 
2018). Enligt Forsell, Airaksinen och Disheden (2009) är det många unga 
vuxna som upplever stress. Stress kan bero på olika anledningar exempelvis 
relaterat till utseende, prestationskrav och förväntningar på livet i allmänhet.   

Unga vuxna rapporterar även högre grad psykiska besvär och suicidtankar. 
Oro, ängslan och ångest är viktiga och vanligt förekommande känslor i livet 
(Folkhälsomyndigheten 2019). De är viktiga egenskaper för att klara livets 
utmaningar. Däremot att känna stark allmän oro, ångest och stress, som inte 
kan hanteras, kan ge negativa konsekvenser i livet om det inte 
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uppmärksammas tidigt. Exempelvis finns risk för att de unga vuxna kommer 
efter i skolarbetet, en försämrad social funktion och nedsatt livskvalitet kan 
utvecklas (Socialstyrelsen 2017).  Det kan vara svårt att veta exakt när oron, 
ängslan eller ångesten går över till ohälsa i form av psykisk ohälsa 
(Folkhälsomyndigheten 2019).  

Larsson, Sundler och Ekebergh (2013) menar att unga kvinnors (13-19 år) 
relation till andra kan förstås som både en möjlighet för dem att må bra och 
som en grund för ensamhetskänslor. Forskning visar att unga män i större 
utsträckning, än unga kvinnor, har riskabla och ohälsosamma vanor och 
aktiviteter som kan påverka deras hälsa (Mahalik, Burns & Syzdek 2007; 
Utredningen om män och jämställdhet 2014). Rapporter och studier visar på 
skillnader mellan unga kvinnors och unga mäns psykiska ohälsa. Unga 
kvinnor anger i högre grad psykisk ohälsa än unga män 
(Folkhälsomyndigheten 2019; Hiltunen 2017; Lager et al. 2012; 
Socialstyrelsen 2017). Forskning visar att det finns högre förekomst av 
självmordsförsök bland unga kvinnor men en högre förekomst av självmord 
hos unga män (Miranda-Mendizabal et al. 2019). Den psykiska ohälsan växer 
dock i samma takt i båda grupperna även om de uttryck ohälsan tar sig skiljer 
sig åt mellan unga kvinnor och unga män (Alin Åkerman & Ramberg 2008; 
Folkhälsomyndigheten 2019). Wickström och Lindholm (2020) påtalar att en 
stor del av den rapporterade statistiken kring psykisk ohälsa hos unga inte 
alltid representerar psykisk ohälsa utan det kan också handla om övergående 
problem som är kopplade till ungdomars vardagliga utmaningar och 
konsekvenser av att vara människa.  

Dagens samhälle är en globaliserad och digitaliserad värld vilket förändrar 
och breddar unga vuxnas världsbild. Den globala och digitaliserande världen 
innebär både möjligheter och utmaningar för en hälsosam utveckling (Inchley 
2019). Trycket på unga vuxna att möta samhällets krav på ett lyckat liv kan 
innebära att unga vuxna riskerar att sätta upp orealistiska mål med livet vilket 
kan leda till ohälsa. Om framgång och lycka mäts i utseende, bostad, inkomst 
och bekantskapskrets finns det en risk att tappa bort sig i samhällets normativa 
syn på ett gott liv och personliga förväntningar på livet ökar (Eckersley 2011; 
Åsbring & Hochwälder 2009). Det finns forskning som visar på förbättringar 
av ungas hälsa under de senaste åren. Till exempel minskar tobak och 
alkoholanvändningen i västvärlden (Inchley et al. 2018). Hiltunen (2017) 
belyser att unga (16-19 år) överlag är mycket nöjda med livet. Samtidigt som 
det är en hög andel unga som självrapporterar att de känner en inre stress, 
trötthet, nedstämdhet och har svårt att sova. 
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Ett vårdvetenskapligt perspektiv på hälsa, 
välbefinnande och lidande 
Hälsa inbegriper hela människan och är en känsla av balans och jämvikt i 
relation till livet och människor runtomkring. Hälsa är mångdimensionellt och 
upplevelsen av hälsa är högst individuellt och kan upplevas olika vid olika 
situationer (Dahlberg 2011; Galvin & Todres 2013). Dahlberg och Segesten 
(2010) beskriver att hälsa nås när patientens4 hälsoprocesser stärks och 
patienten återfår balans i livet och kan fullfölja sina små och stora livsprojekt. 
Hälsa kan förstås som ett välbefinnande där människan är ”i stånd till” att 
genomföra det som företas. Hälsan kan även förstås som att ”må bra”. I ett 
vårdvetenskapligt perspektiv inkluderar hälsa även begreppet välbefinnande. 
I välbefinnandet finns existentiella dimensioner så som sårbarhet och frihet 
(Galvin & Todres 2011; Galvin & Todres 2013). Hälsan påverkas av hur väl 
människan klarar av att balansera existensens frihet och sårbarhet och 
påverkas även av i vilken mån människan känner livskraft, livslust och 
livsmod. Livskraft och livslust innefattar att vilja leva, att leva ett liv med 
möjligheter och hinder, samt livsmod att sträva efter hälsa. Hälsa innefattar 
känsla av sammanhang och mening, förmåga till rörelse och aktivitet, stillhet 
och vila samt en upplevelse av god livsrytm (Dahlberg & Segesten 2010). 
Dessa aspekter är sammanflätade och tillsammans påverkar det upplevelsen 
av hälsa och välbefinnande hos människan. Hälsa kan ses i människans eviga 
strävan efter utveckling och växt t.ex. genom de förändringar som sker efter 
sjukdom eller lidande (Arman 2015b).  

Världshälsoorganisationens (World health organization (WHO)) definition av 
hälsa lyder ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom”. Beroende på ur vilket 
perspektiv innebörden tolkas, skulle WHOs definition av hälsa kunna ses som 
ouppnåelig för människan, som något utopiskt ideal (Dahlberg & Segesten 
2010). Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv på hälsa räcker det inte med 
att vara biologiskt frisk för att människan skall uppleva sig vara i hälsa och 
”må bra”. Förståelsen av hälsa utesluter inte sjukdom, individen kan trots 
sjukdom eller annan ohälsa erfara hälsa i termer av välbefinnande och att vara 
i stånd till att genomföra små och stora livsprojekt (Dahlberg 2014).  

                                                      
4 Inom vårdvetenskap används begreppet patient, vilket innebär människan som 
vårdas på sjukhus eller likande. Ordet patient betyder den som lider och inbegriper en 
sårbarhet och beroendeställning (Kasén 2017). I avhandlingen används omväxlande 
begreppen patient, ung vuxen eller människa. 
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Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är lidande ett begrepp som är av betydelse 
för att förstå människor vars liv utmanats och där upplevelsen av hälsa har 
försvårats. Lidandets betydelse för vårdvetenskap skulle kunna ses som 
medicinens intresse för sjukdom (Arman & Rehnsfeldt 2011). Lidandet är en 
naturlig del av livet och av att vara människa (Eriksson 2001). Lidande och 
hälsa är båda grundläggande förutsättningar för livet och på så sätt förutsätter 
de varandra (Arman 2015b). Lidande väcker existentiella funderingar som 
kräver förståelse för livet. När människan stöter på något okänt, något som 
väcker upp människans sårbarhet och skapar en själslig oro kan ett existentiellt 
lidande uppstå (Arman & Rehnsfeldt 2011). När lidande infinner sig kan hela 
livet förändras och tankar om framtidens osäkerhet kan innebära ett 
livslidande.  

Lidandet är mångdimensionellt. Försoning med lidandet kan leda till att 
lidandet lindras och då öppnas vägar mot förståelse (Arman & Rehnsfeldt 
2011). Eriksson (2001) menar att människan växer genom lidande, genom att 
förstå lidandet ges möjlighet till ny mening och livsmod att leva. Lidandet kan 
också upplevas som något ont som ska kämpas emot eller uthärdas. Känslan 
som infinner sig när lidandet tar fäste kan upplevas som olidligt. Ekebergh 
(2009) skriver att lidandet står i dynamisk relation till välbefinnande och det 
är en ständigt pågående process däremellan, där människan strävar efter 
välbefinnande för att nå hälsa. Vidare menar Galvin och Todres (2013) att 
existentiellt lidande kan ta sig uttryck på många olika sätt beroende av 
patientens upplevelse och dennes tro på att skapa meningsfullhet i tillvaron. 
Det är viktigt att försöka förstå grunden till ett existentiellt lidande för att 
kunna ge stöd i situationer där lidandet gränsar till outhärdlighet.  

I en relation till andra människor kan lidandet lindras. Det går att lära sig leva 
med lidandet och göra det uthärdligt och till en del av livet. Lidandet innebär 
såldes inte att det måste tas bort eller åtgärdas, det finns istället potential till 
personlig växt och hälsa i lidandet (Arman 2015b). 

Vårdande som stödjer och stärker hälsa 
Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är vårdandets uppgift att stödja och 
stärka hälsoprocesser. Det innebär att vårdandet skall stödja de hälsoprocesser 
som sviktar på grund av ohälsa. Vårdandet ska även stödja och stärka 
människors livskraft och förmåga att återfå balans i livet, samt stödja viljan 
till mening och sammanhang (Dahlberg 2018). När vårdare möter, i denna 
avhandling unga vuxna med existentiell oro, är en viktig utgångspunkt att 
försöka förstå unga vuxnas livsvärld för att kunna stärka hälsoprocesserna. 
Vårdaren har en unik möjlighet i mötet med patienten att stärka dennes egen 
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växt till välbefinnande. Ett livsvärldsperspektiv förutsätter mellanmänskliga 
möten vilket sker inom ramen för en vårdrelation. Här förutsätts en förmåga 
hos vårdaren att använda kunskap och erfarenhet i samtal som är meningsfulla 
för patienten (Ekebergh 2015). Vårdande som utgår från livsvärlden fokuserar 
inte bara på frånvaron av sjukdom utan också på välbefinnande. Det finns en 
risk att existentiella dimensioner av välbefinnande kommer att förbises om 
vården endast riktas mot frånvaron av sjukdom för att uppnå hälsa (Galvin & 
Todres 2011; Galvin & Todres 2013). Galvin och Todres (2013) menar att 
existentiellt lidande, ex existentiell oro, kan uttrycka sig på många olika sätt 
beroende på patientens upplevelse och dennes förmåga att skapa 
meningsfullhet i tillvaron. Det är viktigt att försöka förstå vad som orsakar 
existentiellt lidande, för att kunna stödja dem som uttrycker denna form av 
lidande. Bullington et al. (2019) betonar att kärnan i vårdandet är förmågan 
att vara närvarande, känslig och öppen i samtal med patienter för att skapa 
möjligheter till reflektion över svåra livssituationer. Östman, Nyman-Kurkiala 
och Fischer (2020) menar att unga vuxna strävar efter att förstå sitt etos dvs. 
de innersta värderingarna eller det egna hjärtats röst. De strävar även efter 
hälsa genom att enskilt hantera sin frihet, självständighet och ansvar. Denna 
strävan efter det egna etoset kan utmana vårdare i möten med unga vuxna och 
vårdare måste vara mottagliga för de unga vuxnas livshistoria för att ge stöd i 
denna krävande fas av att bli vuxen. 

Hälso- och sjukvårdspersonal möter unga vuxna med existentiell oro överallt 
i vården och det är viktigt att de kan identifiera unga vuxna som behöver stöd 
för att återfå hälsa och välbefinnande. Vårdare har en unik möjlighet i sitt möte 
med människan att stärka dennes egna hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 
2010). Forskning visar att det är i övergången från ung till vuxen som de 
grundläggande hälsosamma valen görs för ett hälsosamt vuxet liv.  Unga 
vuxna är i en fas där de är öppna och är angelägna till att göra positiva 
förändringar. Det är viktigt att uppmärksamma unga vuxna som upplever 
lidande så tidigt som möjligt så att de får stöd i att hantera sin situation och 
växa som individer med positiva hälsoeffekter för framtiden (McCloughen, 

2002).  

För att unga tonårsflickor ska erfara hälsa och välbefinnande är det av 
betydelse att de får stöd i att hantera de naturliga förändringarna i livet Det är 
viktigt att föräldrar, lärare och skolsköterskor finns till hands, för att lyssna 
och vara närvarande för att stödja och stärka unga kvinnors hälsa och 
välbefinnande (Larsson, Johansson Sundler & Ekebergh 2012). Strömbäck 
(2014) menar att unga kvinnor som upplever psykisk ohälsa har behov av att 
prata om sina existentiella problem för att må bra. Det finns ett behov av att 
skapa ett utrymme för unga kvinnor där de kan stärkas. Ungdomar med 
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självskadebeteende vänder sig ofta till vänner med sina problem då de 
upplever det svårt att berätta och söka hjälp från vårdgivare. De känner en 
avsaknad av vuxna hos vilka de kan få stöd (SBU 2015). Unga vuxna behöver 
samtala om livet och de har ett behov av att bli lyssnade till som individer, 
detta för att känna hopp om framtiden (Lindgren, Öster, Åström & Hällgren 
Graneheim 2011).  

Det finns flera utmaningar och hinder för unga vuxna att söka stöd för sitt 
lidande. Det finns rädslor för att söka stöd och för att inte bli tagen på allvar 
(Goodwin, Savage & Horgan 2016; Yap, Reavley & Jorm 2013). Det finns 
också en rädsla för att söka stöd för något som anses vara normalt och därför 
försöker de unga vuxna att lösa sina problem själva (Bluhm, Covin, Chow, 
Wrath & Osuch 2014). Andra orsaker som gör att unga vuxna inte söker stöd 
är att det finns en tendens att stigmatisera psykiska besvär (t.ex. nedstämdhet, 
oro och ångest) i samhället (Gulliver, Griffiths & Christensen 2010). En annan 
problematik är att unga vuxna inte vet vart de skall vända sig med sitt lidande 
(Åsbring & Hochwälder 2009). Särskilt utmanande att söka stöd verkar det 
vara för unga män. Unga män kan uppleva det svårt att uttrycka känslor och 
de kan ha en misstänksamhet gentemot vårdpersonal. Istället är 
självmedicinering med alkohol ett sätt för unga män att försöka hantera svåra 
känslor (Lynch, Long & Moorhead 2018). Martínez-Hernáez, Digiacomo, 
Carceller-Maicas, Correa-Urquiza och Martorell-Poveda (2014) belyser att 
unga män med depression ser sina problem som för personliga för att dela med 
någon annan. Att söka stöd ses som en svaghet som utmanar bilden av sig 
själv som en självständig och oberoende individ.  

För att bemöta behov av stöd hos unga finns det i alla kommuner och landsting 
i Sverige avdelningar som arbetar på olika sätt för barn och ungdomars hälsa, 
antingen med förebyggande vård, stödjande vård eller behandlingsvård. Vissa 
län i Sverige har så kallade första linjens verksamhet vars huvuduppgift är att 
stödja barn och ungdomars hälsa, tanken är att de kan identifiera orsakerna till 
exempelvis, psykisk ohälsa och därefter vidarebefordra till andra enheter 
(Wieselgren 2018). Ett uttalat fokus på att uppmärksamma och stödja 
existentiell oro saknas dock i sammanhanget. 

Ungdomsmottagning är en välutvecklad verksamhet i Sverige och är ett 
exempel på en första linjes verksamhet. Ungdomsmottagningen vänder sig till 
unga mellan 13 till 25 år. Unga vuxna som går i gymnasiet kan även söka stöd 
vid elevhälsan på gymnasiet. Vid elevhälsan arbetar flera professioner för att 
stödja de unga vuxna till god skolgång och främja hälsa (SFS 2010:800.). 
Unga vuxna som studerar på högskola kan vända sig till studenthälsan för stöd 
(SFS 1993:100). Primärvårdsmottagningar tillhör även förstalinjens 
verksamhet dit unga vuxna kan vända sig när de önskar stöd för sin ohälsa. 
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Kosidou, Airaksinen, Dal, Åsbring och Dalman (2014) rapporterar att unga 
vuxna inte söker primärvårdsmottagningar för sin psykiska ohälsa. De unga 
vuxna söker istället experthjälp direkt då de har lägre förtroende för 
primärvårdsmottagningars kompetens. Det finns även en möjlighet att de inte 
alltid blir tillfrågande om hur de mår och därför inte självmant berättar om sin 
tillvaro i samband med besök på primärvårdsmottagningar.  

Problemformulering 
Att vara ung vuxen innebär att vara sårbar och att beröras av livets olika 
utmaningar. Unga vuxna har förväntningar på livet, intentioner, drömmar och 
fantasier om både små och stora livsprojekt. Fenomenet existentiell oro vilar 
i denna avhandling på en vårdvetenskaplig grund utgående från ett 
livsvärldsteoretiskt perspektiv. Det existentiella perspektivet bidrar till att 
belysa hälsans komplexitet och ger förståelse för att hälsa inte kan beskrivas 
utan att beröra de existentiella frågorna. Hälsa är med denna utgångspunkt 
mångdimensionell och inbegriper både biologi och existens.   

Existentiell oro är en del av att vara människa och härstammar från de 
grundläggande frågorna kring livet, vem man är och vill vara som människa.  
Existentiella frågor väcks under den period i livet när unga vuxna växer från 
att vara barn till vuxen och kan innebära funderingar över livets mening. I 
samband med att frågorna väcks kan de unga vuxna börja tvivla över sig själva 
och sin plats i tillvaron. Existentiella frågor som inte får utrymme kan leda till 
lidande och oro. Den existentiella oron uttrycks ofta i tankar om tillvarons 
hopplöshet och meningslöshet, överdriven ängslan och oro, stress, 
nedstämdhet, sömnsvårigheter och tankar om att avsluta sitt liv.  

Forskning visar att ohälsotalen och den psykiska ohälsan hos unga vuxna ökar. 
På en generell nivå finns kunskap avseende den psykiska ohälsans omfattning 
i olika grupper. Denna kunskap bidrar till en generell förståelse av psykisk 
ohälsa i gruppen unga vuxna, men denna kunskap räcker dock inte till för att 
förstå hur unga vuxna som lever med existentiell oro erfar sin tillvaro. 
Forskningen visar att det finns flera faktorer som medför svårigheter för unga 
vuxna att söka stöd vid psykisk ohälsa. Det handlar om bristande 
tillgänglighet, rädsla att bli stigmatiserad och rädsla för att inte bli tagen på 
allvar. Forskning med ett livsvärldsteoretiskt perspektiv som belyser hur det 
är att vara ung vuxen och leva med existentiell oro och forskning som belyser 
möjligheter till välbefinnande i en tillvaro med existentiell oro är sparsam.  

Unga vuxnas existentiella oro är en allvarlig utmaning för de unga vuxna, för 
hälso- och sjukvården och samhället i stort och här behövs forskning som dels 
fördjupar förståelsen för unga vuxnas tillvaro men också forskning som visar 



 

14 
 

på hur välbefinnande möjliggörs för unga vuxna med existentiell oro. Vidare 
behövs kunskap om hur existentiell oro kan uppmärksammas och hur mötet 
mellan den unga vuxna och vårdaren kan främjas. 

Avhandlingens övergripande syfte och delsyften 
Det övergripande syftet är att skapa kunskap om hur det är att leva med 
existentiell oro så som det erfars av unga vuxna samt hur välbefinnande 
möjliggörs i en tillvaro präglad av existentiell oro. 

Delstudiernas specifika syften är: 
 

I. Att beskriva samtal med unga vuxna som uttrycker existentiell oro så 
som det erfars av professionella vårdare.  

II. Att beskriva existentiell oro så som det erfars av unga kvinnor.  
III. Att beskriva existentiell oro så som det erfars av unga män.  
IV. Att beskriva hur välbefinnande möjliggörs i en tillvaro präglad av 

existentiell oro såsom det erfars av unga vuxna 
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VETENSKAPLIG ANSATS  
För att söka kunskap om avhandlingens övergripande fenomen, existentiell 
oro, har ett livsvärldsteoretiskt perspektiv valts. Med utgångspunkt i ett 
livsvärldsteoretiskt perspektiv undersöks innebörder av existentiell oro, samt 
möjligheter till välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro. För att 
ha möjlighet att besvara det övergripande syftet och de specifika delsyftena 
valdes en reflekterande livsvärldsansats (RLR) utifrån Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström (2008) med kunskapsteoretisk grund i fenomenologin.  
Reflekterande livsvärldsansats ger möjlighet att beskriva komplexa 
mångfacetterade fenomen som har existentiell betydelse för människan. 
Ansatsen är fenomenorienterad och karaktäriseras av att fenomenet är i fokus, 
såväl i datainsamling som i analysprocessen och fenomenet tar sin 
utgångspunkt i levda erfarenheter så som de beskrivs av människan. Ansatsen 
tar filosofisk utgångspunkt i fenomenologi och hermeneutik. Fenomenologisk 
kunskapsteori utgör grund i denna avhandling med stöd främst i texter av 
Husserl5 och Merleau-Ponty6. Reflekterande livsvärldsansats erbjuder såväl 
en ontologiskt, epistemologiskt som metodologiskt7 grund vid empirisk 
tillämpning.  

Nedan beskrivs den vetenskapliga ansatsen som har varit vägledande under 
forskningsprocessen. 

Fenomenologisk kunskapsteori  
Den fenomenologiska kunskapsteorin utgör grunden i reflekterande 
livsvärldsansats. Fenomenologin erbjuder oss att studera mänskliga 
erfarenheter, för att få en fördjupad förståelse för den mening och de 
innebörder dessa har för människan. Genom ett fenomenologiskt perspektiv 
på kunskap ligger fokus på det subjektiva, människans egna (levda) 
erfarenheter av exempelvis ohälsa och välbefinnande samt hur människan 
förstår sig själv, andra och världen.  Fenomenologin strävar således efter att 
se ”sakerna” såsom de visar sig för den som erfar ”sakerna” (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008). I fenomenologisk mening kan ett fenomen förstås 
som ”något som erfars av någon” (Dahlberg 2014). Således är fenomen det 
som finns tillgängligt för oss genom våra levda erfarenheter och som bär på 
mening för oss (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). I denna avhandling 

                                                      
5 Edmun Husserl (1859-1938), tysk filosof som ofta beskrivs som den moderna 
fenomenologins fader 
6 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) fransk filosof 
7 Beskrivs under kapitlet Metod och genomförande  
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studeras fenomenet existentiell oro med fokus på unga vuxnas levda 
erfarenheter av existentiell oro samt vad som möjliggör välbefinnande vid 
existentiell oro utifrån unga vuxnas och vårdares levda erfarenheter. 

Livsvärld 

Under tidigt 1900-tal introducerade Husserl (1859-1938) begreppet livsvärld 
som ett centralt begrepp inom fenomenologin. Husserl kritiserade postivismen 
och reduktionismen inom vetenskapen och menade att med ett objektivistiskt 
synsätt på vetenskap förloras kontakten med människans livsvärld och därmed 
förloras också det som är av betydelse för vanliga människor. Med ett 
objektivistiskt synsätt förstås världen som ett objekt som finns oberoende av 
människans erfarenheter av världen. Husserl däremot menar att världen 
människan lever i, livsvärlden, är en värld som alltid upplevs i relation till 
något och också alltid är av betydelse för människan (Bengtsson 1999). 
Livsvärlden är ingen plats eller avgränsad zon utan handlar om relationen 
mellan människan och världen. Livsvärlden är unik men samtidigt kontextuell 
och beroende av sitt sammanhang (Dahlberg 2019a). På så vis är livsvärlden 
föränderlig och ändras med nya erfarenheter och med tiden (Dahlberg 2019a; 
Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008).  

Livsvärlden är högst personlig men kan förstås som delad genom att 
människan lever i gemenskap med andra. Människan finns i världen och har 
samhörighet med världen, således är människan av världen och världen av 
människan, vilket innebär att vi inte kan stiga ur livsvärlden då den alltid finns 
där. Av betydelse i Husserls livsvärldsteori är människans naturliga 
inställning till världen. När tillvaron flyter på och människan inte funderar så 
mycket på den, utan tillvaron tas för given, har människan en naturlig 
oreflekterad inställning till världen. När något utmanar tillvaron eller när 
tillvaron förändras, som t.ex. vid existentiell oro börjar människan att 
reflektera över meningen och betydelsen av det som sker. Fenomenologins 
bidrag till kunskapsförståelse är att genom människans livsvärld 
problematisera och granska det oreflekterade och förgivettagna (Dahlberg & 
Dahlberg 2019a; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Det är i 
mellanrummet dvs. i mötet mellan människan och världen som mening 
skapas.  

Således ger livsvärldsteorin stöd åt att beskriva och förstå människors 
existentiella tillvaro som sammanflätad med omgivningen och dess företeelser 
(fenomen). Med hjälp av livsvärldsteorin kan vi försöka skapa kunskap om 
hälsa och vårdandet ur ett helhetsperspektiv för att stödja och stärka 
hälsoprocessen (Dahlberg 2014). 



 

16 
 

studeras fenomenet existentiell oro med fokus på unga vuxnas levda 
erfarenheter av existentiell oro samt vad som möjliggör välbefinnande vid 
existentiell oro utifrån unga vuxnas och vårdares levda erfarenheter. 

Livsvärld 

Under tidigt 1900-tal introducerade Husserl (1859-1938) begreppet livsvärld 
som ett centralt begrepp inom fenomenologin. Husserl kritiserade postivismen 
och reduktionismen inom vetenskapen och menade att med ett objektivistiskt 
synsätt på vetenskap förloras kontakten med människans livsvärld och därmed 
förloras också det som är av betydelse för vanliga människor. Med ett 
objektivistiskt synsätt förstås världen som ett objekt som finns oberoende av 
människans erfarenheter av världen. Husserl däremot menar att världen 
människan lever i, livsvärlden, är en värld som alltid upplevs i relation till 
något och också alltid är av betydelse för människan (Bengtsson 1999). 
Livsvärlden är ingen plats eller avgränsad zon utan handlar om relationen 
mellan människan och världen. Livsvärlden är unik men samtidigt kontextuell 
och beroende av sitt sammanhang (Dahlberg 2019a). På så vis är livsvärlden 
föränderlig och ändras med nya erfarenheter och med tiden (Dahlberg 2019a; 
Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008).  

Livsvärlden är högst personlig men kan förstås som delad genom att 
människan lever i gemenskap med andra. Människan finns i världen och har 
samhörighet med världen, således är människan av världen och världen av 
människan, vilket innebär att vi inte kan stiga ur livsvärlden då den alltid finns 
där. Av betydelse i Husserls livsvärldsteori är människans naturliga 
inställning till världen. När tillvaron flyter på och människan inte funderar så 
mycket på den, utan tillvaron tas för given, har människan en naturlig 
oreflekterad inställning till världen. När något utmanar tillvaron eller när 
tillvaron förändras, som t.ex. vid existentiell oro börjar människan att 
reflektera över meningen och betydelsen av det som sker. Fenomenologins 
bidrag till kunskapsförståelse är att genom människans livsvärld 
problematisera och granska det oreflekterade och förgivettagna (Dahlberg & 
Dahlberg 2019a; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Det är i 
mellanrummet dvs. i mötet mellan människan och världen som mening 
skapas.  

Således ger livsvärldsteorin stöd åt att beskriva och förstå människors 
existentiella tillvaro som sammanflätad med omgivningen och dess företeelser 
(fenomen). Med hjälp av livsvärldsteorin kan vi försöka skapa kunskap om 
hälsa och vårdandet ur ett helhetsperspektiv för att stödja och stärka 
hälsoprocessen (Dahlberg 2014). 

 

17 
 

Intentionalitet och naturlig hållning 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) tar utgångspunkt i Husserls 
livsvärldsteori och intentionalitetsteori för att i forskningssammanhang 
beskriva och förstå hur människan erfar och förhåller sig till världen. Med 
intentionalitetsteorin menar Husserl att människans medvetande i sitt 
grundläge alltid riktas utåt mot något annat än sig själv. Genom vårt 
medvetande uppfattas världen och dess företeelser alltid ”som något” och  
företelserna eller sakerna bär alltid på en betydelse och innebörd för den som 
erfar. Med det menar Husserl att när människan erfar något så erfars det ”som” 
något bestämt. I sin grundinställning har människan en naturlig inställning till 
det som erfars där tillvaron tas för given och är på så vis oreflekterad. Det är 
först när människan blir medveten om ”att” och ”hur” något erfars som 
människan kan träda ur sin naturliga, oreflekterade hållning och därmed inta 
en reflekterad hållning till det som erfars (Bengtsson 2001; Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008). Den förgivettagna hållningen till världen färgas 
av antaganden om världen. För att förstå ett fenomens innersta väsen och 
mening krävs en fenomenologisk hållning8.  

Levd kropp 
Merleau-Ponty (1908-1961) vidareutvecklade Husserls livsvärldsteori och 
lyfter fram människan som en levd kropp riktad mot världen, där kropp-själ-
världen inte kan separeras. I livsvärlden fungerar kroppen som en medelpunkt 
vilken världen alltid rör sig runt. Den levda kroppen bär på mening och är 
meningsskapande. Det är genom den levda kroppen som människan erfar 
världen och världen visar sig. Människan som levd kropp har tillhörighet till 
ett större sammanhang där människan erfar sig själv, andra och världen. När 
den levda kroppen fungerar som den skall reflekterar människan inte så 
mycket över den, den bara finns där och tas förgiven. Det är först när den levda 
kroppen hindras t.ex. när sjukdom och lidande infinner sig som människan 
blir varse den levda kroppen genom att den begränsar tillgången till världen. 
Den levda kroppen har en dubbelhet vilket innebär att den samtidigt kan ses 
både som ett objekt och ett subjekt. Vi kan se på kroppen som ett objekt, vilket 
kan tala om för oss vad som är fel, vilket sker när sjukdom infinner sig. Vi 
måste ta reda på vad som är fel för att kunna behandla sjukdomen. Men för att 
ta reda på hur något är fel och hur det erfars av någon, måste vi förhålla oss 
till människan som ett subjekt dvs. som levd kropp. Detta för att kunna förstå 
hur något erfars och vad t.ex. en viss sjukdom eller lidande innebär för någon. 
Den levda kroppen ingår i en mellanmänsklig helhet som bebor tid och rum. 

                                                      
8 Förklaras vid avsnittet Fenomenologisk hållning  



 

18 
 

Den levda kroppen är öppningen mot världen med vilken människan 
kommunicerar med andra och utforskar världen. Människan är beroende av 
kroppen för att kunna utforska världen, interagera och växa med andra 
människor. Detta för att människan skall förstå sig själv, andra och världen 
(Merleau-Ponty 2002/1962). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv förstås den 
levda kroppen inte bara som en kropp utan den är också liv och existens vilket 
innebär att vid förändring i kroppen förändras även tillgången till världen och 
livet vilket kan påverka människans hela existens, hälsa och välbefinnande 
(Dahlberg och Segesten 2010).  

Fenomenologisk hållning 
Att inta en fenomenologisk hållning innebär att ifrågasätta och problematisera 
det förgivettagna, dvs. den grundinställning som vi har i förhållande till 
världen när vi befinner oss i ”den naturliga inställningen” (Dahlberg 2006). I 
den fenomenologiska kunskapsteorin finns två grundläggande 
utgångspunkter, dels vändningen mot ”sakerna själva” samt följsamhet till 
”sakerna” dvs. fenomenet som studeras, vilket i denna avhandling är 
existentiell oro. En fenomenologisk hållning innebär att med en öppenhet låta 
”sakerna” visa sig i all sin mångfald. Den fenomenologiska hållningen 
förutsätter en öppenhet mot det som visar sig (Bengtsson, 2001). Utifrån 
Husserl och Merleau-Pontys resonemang om intentionalitet, naturlig 
inställning och levd kropp så ingår den naturliga inställningen i livsvärlden 
och kan aldrig lämnas utanför. Det innebär att forskaren är en del av det som 
studeras och forskaren behöver därför inta en mer reflekterande hållning för 
att inte bara se det förgivettagna i det som visar sig. För att inta en 
reflekterande hållning behöver forskaren kliva ur den naturliga inställningen 
och istället ifrågasätta och problematisera hela förståelseprocessen. Enligt 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) kan den naturliga inställningen med 
hjälp av reflektion tyglas9 så att fenomenet tillåts träda fram och visa sig. 

 
 

                                                      
9 Tyglande beskrivs under metodprinciper för reflekterande livsvärldsansats 
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9 Tyglande beskrivs under metodprinciper för reflekterande livsvärldsansats 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I denna del av avhandlingen presenteras den metodologiska grund som har 
använts i studierna utifrån den vetenskapliga ansats som tidigare beskrivits. 
Studie I beskriver vårdares erfarenheter av samtal med unga vuxna som 
upplever existentiell oro. Studie II och III beskriver unga vuxnas erfarenheter 
av existentiell oro utifrån unga kvinnor och unga mäns perspektiv. Studie IV 
beskriver unga vuxnas erfarenheter av möjliggörande av välbefinnande i en 
tillvaro med existentiell oro. Alla fyra studierna har en fenomenologisk ansats, 
se tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över studiernas design 
 

Studie Syfte Datainsamling Dataanalys 

I Att beskriva vårdares 
erfarenheter av samtal med 
unga vuxna som uttrycker 
existentiell oro 

 

Livsvärldsintervjuer 

17 vårdare från olika kontext 
(Barnmorskor, 
Distriktsköterskor, 
Barnsjuksköterskor, kuratorer, 
psykolog) 

11 intervjuer (7 individuella, två 
par- och två gruppintervjuer) 

Fenomenologisk 
grundad tematisk 
innebördsanalys 

 

II Att beskriva unga kvinnors 
erfarenheter av existentiell 
oro 

Livsvärldsintervjuer 

9 unga kvinnor (17-25 år) 

Fenomenologisk 
analys 

III Att beskriva unga mäns 
erfarenheter av existentiell 
oro 

Livsvärldsintervjuer 

8 unga män (20-27 år) 

Fenomenologisk 
analys 

IV 

 

 

Att beskriva hur 
välbefinnande möjliggörs i 
en tillvaro präglad av 
existentiell oro såsom det 
erfars av unga vuxna 

Livsvärldsintervjuer 

17 unga vuxna (17-27 år)  

(9 unga kvinnor från studie II 
och 8 unga män från studie III 
utgör deltagarna) 

Fenomenologisk 
analys 
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Först beskrivs hur den reflekterande livsvärldsansatsen tillämpats och därefter 
beskrivs varje delstudies deltagare, datainsamling och analys. Först beskrivs 
det som är gemensamt i studiernas genomförande och därefter kommer en 
beskrivning av det som skiljer sig åt i de olika studierna.  

Metodprinciper för reflekterande livsvärldsansats 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) har med stöd i Husserls och Merleau-
Pontys livsvärldsteori och intentionalitetsteori utvecklat metodprinciper för 
forskningens genomförande, dessa metodprinciper är öppenhet, följsamhet 
och tyglad hållning. Genom hela forskningsprocessen och med fenomenet, 
dvs. existentiell oro, i fokus eftersöktes innebörder (Dahlberg & Dahlberg 
2019b; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). För att forskaren skall bevara 
sin öppenhet och följsamhet mot fenomenet under hela processen krävs det en 
tyglad hållning. En tyglad hållning innebär att forskaren behöver kliva ur den 
oreflekterade, naturliga hållningen och inta ett reflekterat förhållningssätt mot 
fenomenet. En reflekterad hållning innebär att forskaren ställer kritiskt 
reflekterande frågor under hela forskningsprocessens alla delar så som; Varför 
förstår jag det som…? Kan det vara något annat? Vad innebär det egentligen? 
Dessa kritiska och reflekterande frågor förlångsammar förståelseprocessen 
och därmed möjliggörs att förståelsen medvetandegörs och tyglas hos 
forskaren. På så sätt intas en öppenhet och följsamhet mot fenomenets nyanser 
och variationer så att fenomenets essentiella innebördsstruktur kan framträda 
(Dahlberg & Dahlberg 2020; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Genom 
att tygla sin förståelse och samtidigt försöka vara öppen, följsam och nyfiken 
för hur fenomenet visar sig kan en förståelse av fenomenet framträda. Det 
innebär vidare att försöka se fenomenets nyanser och att våga se fenomenet 
på ett nytt sätt genom att inte ta något för givet. Att ställa kritiskt reflekterande 
frågor under analysprocessen möjliggör att nyanser och variationer av 
fenomenet inte bestäms för snabbt eller sker oreflekterat, utan fenomenet 
tillåts bli avtäckt och kan därefter beskrivas (Dahlberg & Dahlberg 2003). 
Under forskningsprocessen är det en rörelse mellan helhet och delar för att nå 
en ny helhet i syfte att kunna beskriva såväl det essentiella och unika hos 
fenomenet som dess variationer, det som gör fenomenet till just detta 
fenomen. Genom rörelsen möjliggörs ett noggrant och systematiskt 
betraktande av fenomenets innebörder både på ett visst avstånd (distans) och 
på nära håll. Genom att betrakta fenomenet på avstånd möjliggörs reflektion 
som bidrar till att förstå fenomenets annanhet och unikhet. Att betrakta 
fenomenet på nära håll innebär att fördjupa sig i dess mening och innebörd. 
Pendlingen mellan närhet och avstånd gör det möjligt att överraskas och se 
något nytt för att nå en djupare förståelse av fenomenet. De grundläggande 
metodprinciperna är en förutsättning för bedömning av objektivitet, validitet 
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och generaliserbarhet av forskningen (Dahlberg 2019b; Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström 2008). De grundläggande metodprinciperna har genomsyrat hela 
forskningsprocessen. 

Urval och deltagare 
För att kunna beskriva ett fenomens innebörd är det viktigt att erhålla 
variationsrik och innebördsrik data för att kunna förstå innebörder av 
fenomenet som studeras, i denna avhandling existentiell oro (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008). När det gäller urval av deltagare till studierna har 
det således setts som viktigt att få variation av deltagare som har erfarenheter 
av fenomenen som studeras. Detta för att möjliggöra beskrivningar av 
fenomenens mönster av innebörder i de olika studierna. Variation av levda 
erfarenheter har möjliggjorts genom att försöka nå deltagare från mindre och 
större samhällen, olika arbetsplatser, olika professioner, olika kön och 
åldersvariation. Inför rekrytering av deltagare till studierna skickades således 
informationsbrev om studiernas syfte till berörda chefer inom fem olika 
geografiska områden i västra Sverige för att nå vårdare inom olika 
förstalinjens mottagningar. Förstalinjens mottagningar som inkluderades var 
ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan på gymnasiet samt 
studenthälsan på universitet. Tre kommuner i västra Sverige var intresserade 
av att delta i studien. Efter mejl till eller telefonkontakt med de chefer som var 
intresserade bokades ett möte in. Därefter presenterades studiens syfte vid 
arbetsplatsmöten och det efterfrågades om det fanns vårdare som var 
intresserade av att delta i studie I och samtidigt efterfrågades deras hjälp att 
nå unga vuxna till studie II, III och IV. 

Studie I 
Inklusionskriterier för studie I var att vårdaren hade levd erfarenhet av samtal 
med unga vuxna som uttryckte existentiell problematik i form av oro kring 
livet, vem man är och vill vara som människa. 17 vårdare deltog i studien, 16 
kvinnor och 1 man och åldern varierade mellan 40-62 år. Deltagarna 
representerade olika professioner: fyra distriktssköterskor, en 
barnsjuksköterska, fyra barnmorskor, sju kuratorer samt en psykolog. 
Vårdarna som deltog kom från ungdomsmottagning, vårdcentral, elevhälsan 
på gymnasiet samt studenthälsan på universitet (se tabell 2). Rekrytering 
skedde under hösten 2016 till sommaren 2017. 

Studie II, III och IV 
Ett första skede av rekryteringen av deltagare till studie II, III och IV pågick 

samtidigt som rekrytering till studie I. Under analysarbetet av studie I gick 
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det att förstå att det kunde finnas skillnader på unga kvinnor och unga mäns 
erfarenheter av existentiell oro, då vårdarnas berättelser övervägande 
fokuserade på unga kvinnor, medan de unga männen var mindre synliga i 
berättelserna. Mot bakgrund av detta gjordes valet att i två separata studier 
undersöka hur det är att vara ung kvinna (studie II) respektive ung man (studie 
III) och leva med existentiell oro.  

Inklusionskriterierna för studierna var att de unga vuxna skulle ha levd 
erfarenhet av existentiell oro och sökt någon form av stöd för existentiell oro 
samt vara mellan 16-25 år. Det var svårt att nå deltagare via vårdarna och 
därför skickades en tilläggsansökning om etisk prövning för att också kunna 
nå deltagare via affischering och sociala medier. Deltagarna nåddes således på 
två sätt. Ett sätt att rekrytera deltagare var genom att vårdare från olika 
mottagningar frågade unga vuxna om de var intresserade av att veta mer om 
studien. Om den unge vuxne ville veta mer om studien gavs av vårdaren 
telefonnummer till mig. Jag kontaktade därefter den unga vuxna för att ge mer 
information om studien. Om önskan att delta fanns bokades ett möte. Det 
andra sättet var genom affischer på olika mottagningar och mediekanaler där 
unga vuxna kunde tänkas söka stöd. Då kontaktades jag av de unga vuxna 
själva för mer information om studien och om den unga vuxna ville delta 
bokades ett möte. Vid båda rekryteringssätten ställdes öppna frågor om 
deltagande i studien: Vill du berätta om din oro? Har du tankar om framtiden, 
vem du är och vem du vill vara som människa? Har du sökt stöd för din oro? 
Vill du delta i en studie för att förbättra kunskapen om existentiell oro? Genom 
vårdare kom det in sex namn på unga vuxna som var intresserade att veta mer 
om studien. Två avböjde efter informationen. Resterande deltagare hörde 
själva av sig och meddelade intresse att delta. En deltagare som visade intresse 
för att delta i studien var över 25 år men hade levd erfarenhet av existentiell 
oro sedan tonåren. Beslut togs att inkludera den unga vuxna i studien då levda 
erfarenheter fanns av fenomenet. Det bedömdes vara etiskt rätt att låta 
personen få dela med sig av sina erfarenheter av existentiell oro som ung 
vuxen, istället för att neka på grund av ålder. Vi tar även stöd av Arnett (2000) 
som belyser att tiden som ung vuxen kan sträcka sig från 16-29 år.  

I studie II deltog 9 unga kvinnor och i studie III deltog 8 unga män. De 17 
deltagarna i studie IV består av de unga kvinnorna i studie II och de unga 
männen i studie III. Deltagarna som deltog i studierna var mellan 17-27 år10 
och var från antingen storstad eller mindre samhälle i södra Sverige. De unga 
vuxna kom ifrån olika sociala bakgrunder och hade olika socioekonomiska 
bakgrunder. De unga vuxna antingen studerande, arbetade eller var 
sjukskriven och alla var födda i Sverige. De hade sökt stöd från hälso- och 
                                                      
10 Se tabell 1 för att se fördelningen mellan studie II och III. 
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10 Se tabell 1 för att se fördelningen mellan studie II och III. 
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sjukvården, lärare, familj eller vänner, bland andra. Rekrytering av deltagare 
till studierna skedde från hösten 2017 till våren 2019.  

Datainsamling  
Datainsamling studierna har genomförts via ljudinspelade livsvärldsintervjuer 
enligt metodologin för RLR (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Vid 
livsvärldsintervjuer är det betydelsefullt att få variation av innebörder av det 
aktuella fenomenet så att fenomenet kan beskrivas så som det erfars av t.ex. 
unga vuxna (Dahlberg 2006). Vid livsvärldsintervjuer är det viktigt att få 
deltagaren att reflektera över fenomenet som studeras i en dialog med 
forskaren för att fördjupa vad fenomenet innebär för deltagaren. Genom 
dialogen möjliggörs deltagarnas reflektion över fenomenet.  

Utgångspunkten i livsvärldsintervjuer ligger inte i att ställa specifika färdiga 
frågor utifrån ett frågeformulär utan strävan är att vara följsam och närvarande 
mot deltagarnas erfarenheter av fenomenet som undersöks. Det som kan 
förberedas innan intervjun är en ingångsfråga för att rikta deltagarnas fokus 
mot erfarenheter av fenomenet samt förbereda med eventuella 
uppföljningsfrågor som berör innebörder av fenomenet som studeras 
(Dahlberg 2014; Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Under intervjun 
måste fokus riktas mot fenomenet, samtidigt som det krävs en öppenhet för att 
låta deltagaren prata öppet om fenomenet, så som de önskar berätta om det. 
Det innebär att under intervjun visa en öppenhet för berättelsen och samtidigt 
vara följsam till att nya sätt att se på fenomenet uppenbarar sig under intervjun. 
Om nya riktningar av fenomenet blottar sig under intervjun krävs det att få 
deltagaren att berätta mer om detta, så att eventuella nya aspekter av 
fenomenet kan visa sig.  För att deltagarna skall kunna fördjupa reflektionen 
av fenomenet ställs uppföljningsfrågor så att deltagaren själv reflekterar över 
vad fenomenet betyder för dem. Exempel på uppföljningsfrågor: hur kände du 
då? Kan du ge exempel på det som du precis beskrev?  

Under intervjun är det viktigt att inta en tyglad och reflekterad hållning för att 
låta deltagarnas erfarenheter komma fram (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 
2008). Med en reflekterande hållning går det att finna en balans mellan att 
vara nära (hålla fokus på fenomenet) och inta ett avstånd (följsamhet till det 
nya som visar sig i dialogen). Den reflekterande hållningen innebär konkret 
att stanna kvar i intervjun, låta det vara tyst en stund och inte gå för fort fram, 
låta deltagaren få en chans att fundera och berätta det så som det berör dem 
vid intervjun. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) behöver 
intervjuaren medvetandegöra sin egen förståelse och för-förståelse för 
fenomenet för att kunna behålla fokus och låta sig bli överraskad av 
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fenomenets nya nyanser. Det finns en risk att vid intervjun hamna i 
omedelbarheten, det förgivettagna vilket kan hindra att en djupare mening nås. 
Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) kan det vara av vikt att inför 
intervjun förbereda sig genom att ställa frågor till sig själv angående den egna 
förförståelsen för fenomenet. Det är av vikt att reflektera och ifrågasätta sin 
förförståelse, annars finns det en risk för att resultatet endast beskriver 
intervjuarens egna levda erfarenheter (Dahlberg, Gjengedal & Råheim 2010). 
Ett exempel på en viktig lärdom angående förförståelsens betydelse vid 
intervjun gjordes i en av de första intervjuerna med en deltagare med samma 
profession som mig. Vid transkribering upptäcktes att jag inte ställt många 
uppföljningsfrågor, vilket i efterhand kunde förstås som att jag redan trodde 
mig förstå vad deltagaren berättade och resultatet blev att det som kom upp 
under intervjun blev mer ytligt beskrivet. Den efterkommande intervjun 
förbereddes bättre genom att vara mer frågvis och genom att fler 
uppföljningsfrågor ställdes så som: Hur kände du då? Kan du ge exempel på 
hur det var för dig? Kan du berätta mer om det du nyss berättade? 

Studie I 
Studie 1 genomfördes med individuella, par- och gruppintervjuer. Valet att 
göra gruppintervjuer gjordes mot bakgrund av att gruppintervjuer möjliggör 
att deltagarna utforskar fenomenet tillsammans. Genom växelverkan mellan 
deltagarna tillåts olika variationer och innebörder växa fram. Vid 
gruppintervjuer finns det en risk att fenomenet bara beskrivs på ytan och risk 
finns då att inte nå lika djupa innebörder (Dahlberg 2014). Därför planerades 
att göra både individuella och gruppintervjuer för att kunna fördjupa 
förståelsen för fenomenet. Vid två planerade gruppintervjuer deltog bara två 
personer och det blev därför par intervjuer. Under intervjuer med två eller flera 
deltagare behöver intervjuaren vara uppmärksam på andra saker än under en 
individuell intervju. Till exempel kan det finnas risk att intervjuaren missar 
någon nyans av fenomenet då det är flera personer som pratar. Därför fanns 
det vid gruppintervjuerna en bisittare (en handledare) vars uppgift var att följa 
med och anteckna på plats för att undvika att någon nyans av fenomenet blev 
förbisedd under intervjun. Vid slutet av intervjun fick bisittaren chans att ställa 
frågor som kunde belysa något som eventuellt hade missats under intervjun.  

För att förbereda vårdarna för intervjun ombads vårdarna inför intervjun att 
fundera på ett samtal som de haft med en ung vuxen som gett uttryck för 
existentiell oro (oro kring livet, vem man är och vill vara som människa). 
Intervjuerna (oavsett individuella, par- eller gruppintervjuer) började med att 
rikta deltagarna mot fenomenet. Det gjordes antingen genom att bjuda in 
deltagarna att berätta om ett samtal med en ung vuxen som uttryckt existentiell 
oro eller genom att ställa frågan: Hur upplever du/ni det är att ha samtal med 
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unga vuxna som upplever existentiell oro? Med en öppenhet och följsamhet 
till berättelsen ställdes uppföljande frågor för att utforska fenomenet 
ytterligare, till exempel ”Kan du berätta mer om…?” ”Nu berättade du att… 
Skulle du kunna ge exempel på…?” och ”Hur kände du dig då?”. Par- och 
gruppintervjuerna började på samma sätt som de individuella intervjuerna där 
en av deltagarna började berätta om sina erfarenheter vilket fick de andra att 
tänka, reflektera och delge sina erfarenheter. Så länge samtalet pågick och var 
inriktat mot fenomenet fick samtalet pågå. Jag ställde uppföljande och 
utforskande följdfrågor när det passade eller om riktningen ändrades bort från 
fenomenet. Det visade sig att jag inte ställde lika många uppföljningsfrågor 
vid par- och gruppintervjuerna som vid de individuella intervjuerna.  

Totalt genomfördes 11 intervjuer med totalt 17 deltagare. Det var sju 
individuella intervjuer, två gruppintervjuer och två par intervjuer. Se tabell 2 
för en översikt över deltagarna. Intervjuerna varade mellan 38 och 80 min (M= 
55). Individuella intervjuer genomfördes med deltagare som antingen 
föredrog det formatet eller inte hade några kollegor med levd erfarenhet av 
fenomenet. Samtliga intervjuer ägde rum på deltagarnas arbetsplats efter 
vårdarnas önskemål. 

Tabell 2 Översikt av intervjuerna i studie 1 

1 Skolsköterska (Distriktssköterska) Elevhälsa 
2 Skolsköterska (Barnsjuksköterska)  Elevhälsa 
3 Skolsköterska (Distriktssköterska) Elevhälsa 
4 Distriktssköterska Primärvård/vårdcentral 
5 Kurator Elevhälsa 
6 Barnmorska Ungdomsmottagning 
7 Kurator Ungdomsmottagning 
8 Kurator och psykolog Ungdomsmottagning 
9 Kurator och kurator Ungdomsmottagning 
10 Barnmorska, barnmorska och barnmorska Ungdomsmottagning 
11 Distriktssköterska, kurator och kurator Studenthälsa 
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Studie II, III och IV 
Studie II, III och IV genomfördes genom individuella intervjuer med de unga 
vuxna. Vid intervjutillfället med de unga vuxna skedde intervjun med två olika 
fokus på fenomenet existentiell oro, dels levda erfarenheter av existentiell oro 
och dels möjliggörande av välbefinnande vid existentiell oro.  

Vid intervjutillfället gjordes försök att tidigt rikta deltagaren mot fenomenet 
existentiell oro. Alla intervjuerna öppnades genom en ingångsfråga. Antingen 
öppnades intervjun genom den ena ingångsfrågan: Skulle du kunna berätta om 
hur det är att leva med existentiell oro? Ibland var det svårt att börja så direkt 
och då ställdes den andra ingångsfrågan: Du har ju sökt stöd för din 
existentiella oro. Skulle du kunna berätta om det? Båda dessa frågor var 
centrala under intervjun och vid intervjuerna krävdes känslighet och stor 
öppenhet för att närma mig fenomenet utifrån de unga vuxna.  

För att fördjupa förståelsen för fenomenet ställdes uppföljnings frågor såsom 
exempelvis: Skulle du kunna beskriva ett tillfälle när du upplevt existentiell 
oro? Vad betyder existentiell oro för dig? Kan du beskriva hur en dag ser ut 
när du upplever existentiell oro? Uppföljningsfrågor som var riktade mot hur 
välbefinnande kan erfaras var exempelvis: Vad innebär stöd för dig vid 
existentiell oro? Om du får tänka fritt, vad är det för stöd du skulle behöva för 
att må bra?  Under intervjun visades en följsamhet till fenomenet och för att 
fördjupa innebörden av olika variationer som visades ställdes uppföljande 
frågor, till exempel: Hur kände du dig då? Kan du berätta mer? Kan du 
beskriva hur det var för dig då? Hur hanterade du det?  

Det krävdes en närhet till den unga vuxna för att de skulle öppna upp och 
berätta om sin tillvaro med existentiell oro samtidigt som närheten ibland 
försvårades genom att det som de unga vuxna delade med sig av berörde på 
djupet. Det krävdes en reflekterad hållning för att inte låta berättelsen sväva 
ut och samtidigt kunna bli berörd och stanna nära. Under intervjusituationen 
krävdes ett medvetet och reflekterat pendlande mellan närhet och avstånd. 
Reflektion och att tillåta det att vara tyst är exempel på strategier som 
användes. I samband med studie II genomfördes 9 intervjuer med unga 
kvinnor och i samband med studie III genomfördes 8 intervjuer med unga 
män. Sammantaget bildar intervjuerna i studie II och III även underlag för 
studie IV i vilket således 17 intervjuer ingår. En intervju skedde i hemmiljö 
resterande skedde på Högskolan i Borås efter deltagarens egna önskemål. 
Längden på intervjuerna med de unga vuxna varierade mellan 43 och 85 
minuter (M= 57).  
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Dataanalys 
Syftet med dataanalysen är att förstå och beskriva det studerade fenomenets 
innebördsstrukturer och helst förstå något nytt om fenomenet (Dahlberg 
2011). Dataanalysen i samtliga delstudier utgår från en fenomenologisk ansats 
och har således följt strukturen så som den beskrivs av Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström (2008). Målet med analysen är att beskriva fenomenets 
essentiella innebördsstruktur (essens) och dess beståndsdelar. En essens kan 
förstås som en essentiell struktur av innebörder som beskriver fenomenet. 
Essensen är det som gör fenomenet till just detta fenomen och ingenting annat 
(Dahlberg 2006). Hela analysprocessen kan förstås utifrån en rörelse mellan 
helhet - delar och en ny helhet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 
Rörelsen innebär att under dataanalysen i sökandet efter innebörder stanna upp 
vid en innebörd som figur och betrakta den innebörden gentemot andra 
innebörder som bakgrund och vice versa. Detta för att med ett reflekterande 
förhållningssätt ställa reflektiva och kritiska frågor för att fördjupa förståelse 
av betydelsen av figuren. Därefter lyfta fram en annan innebörd (ny figur) och 
jämföra mot andra innebörder (bakgrund) och samtidigt fortsätta ställa frågor 
om vad det betyder för att på så sätt få fram underliggande betydelser. 
Rörelsen mellan figur och bakgrund leder fram till innebördsmönster som så 
småningom tillåter essensen att avtäckas (Dahlberg 2006; Dahlberg 2011). 
Rörelsen mellan helhet – delar och ny helhet kan ses som en arbetsgång. 
Konkret innebar detta att först bekanta sig med all data för att erhålla en 
övergripande bild av hela innehållet. Detta gjordes genom att intervjuerna 
först lästes igenom flera gånger, för att bekanta sig med intervjuerna var för 
sig för att därefter bekanta sig med alla intervjuer som en helhet. I denna första 
fas skedde ingen egentlig analys utan syftet med denna första bekantgörande 
fas var att öppna upp sinnet mot de innebörder som fanns i intervjuerna och 
för att införskaffa sig en övergripande förståelse för att därefter obehindrat 
kunna vandra mellan helhet och delar. 

Analysen innebar inledningsvis att identifiera meningsbärande enheter, alltså 
delar av intervjutexten som bar på mening av det studerade fenomenet. De 
meningsbärande enheterna, som relaterade till fenomenet, beskrevs med 
innebörder markerade i intervjutexten. Genom att ständigt ställa frågor med 
en reflekterande attityd över vad texten berättade framträdde en djupare 
förståelse av fenomenet och analysprocessen fortsatte framåt genom att 
innebörder beskrevs, lyftes fram och klustrades samman. Klustringen innebar 
en försiktig abstrahering där innebörder strukturerades i sökandet efter 
mönster av innebörder. Mönster växte fram genom att innebörder sattes i 
förhållande till varandra i syfte att kunna förstå dess likheter och skillnader. 
Skapandet av kluster var en dynamisk process där olika möjligheter prövades 
och kluster relaterades till varandra, på detta vis kunde fenomenets essentiella 
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struktur av innebörder avtäckas. I denna fas fördes en dialog med texten där 
avsikten var att förstå data på sina egna villkor, vilket medförde krav på 
öppenhet, följsamhet och att med hjälp av reflektion kunna tygla den tidigare 
förståelsen av fenomenet. Genom att innebörder lyftes fram som figur mot 
andra innebörder som bakgrund rörde sig processen framåt. Här var det viktigt 
att visa öppenhet mot det som visade sig och att tillåta sig bli överraskad men 
samtidigt vara beredd på att följa det nya som visade sig (Dahlberg 2011). 
Öppenheten mot fenomenet innebar att våga tygla sin förståelse, genom ett 
reflekterat förhållningssätt och att med en nyfikenhet försöka förstå fenomenet 
så som det visade sig. Därefter krävdes en följsamhet mot fenomenets nyanser 
och att våga se fenomenet på ett nytt sätt genom att inte ta något för givet. 
Detta kan vara oerhört svårt då den egna förståelsen också är den som gör att 
man förstår något som något. Tyglandet innebar att ständigt ställa 
reflekterande och kritiska frågor om både data och sig själv - till exempel: 
”Varför förstår jag det så här - kan det betyda något annat?”.  

Att beskriva fenomenets essens är målet för den fenomenologiska analysen. 
Den essentiella strukturen talar om hur innebörderna förhåller sig till varandra 
och är den mest abstrakta nivån. När fenomenets essens är klarlagd blir det 
också möjligt att beskriva dess beståndsdelar i form av konstituenter 
(innebördselement). Konstituenter förstås som delar av essensens mönster och 
innebördsstruktur. I konstituenterna ges exempel på hur fenomenet visar sig 
på innebördsnivå vilket konkretiseras med stöd av citat (Dahlberg, Dahlberg 
& Nyström 2008; van Wijngaarden, Meide & Dahlberg 2017).  

Studie 1 
I studie I utfördes en tematisk innebördsanalys baserad på en reflekterande 
livsvärldsansats. Det innebär att analysen utfördes enligt Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström (2008) men analysen avslutades efter att mönster av innebörder 
klustrats samman och tre innebördsteman kunde beskrivas. Innebördsteman 
beskriver fenomenet på innebördsnivå och konkretiseras med stöd av citat. 
Således beskriver innebördsteman fenomenet men inte på samma 
abstraktionsnivå som vid en essensbeskrivning (Dahlberg 2014).  

Studie II, III och IV 
I studie II, III och IV genomfördes hela analysprocessen fram till essensen. 
Resultatet i dessa studier presenterads således i en essensbeskrivning samt 
dess konstituenter. 
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Etiska överväganden 
För att skydda den enskilda individen och respektera människors värde vid 
forskning regleras all forskning som involverar människor av Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Studierna 
genomförs enligt de forskningsprinciper som finns beskrivna i Helsingfors 
deklarationen (WMA 2013). De forskningsetiska riktlinjer som finns 
beskrivna i Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) efterföljdes. Etisk godkännande från Etikprövningsnämnden i 
Göteborg har sökts och erhållits (Dnr: 483-16). En tilläggsansökan har gjorts 
och godkänts avseende rekrytering av deltagare till studie II-IV (Dnr: T322-
18).  

Riktlinjer angående informations-, samtycke-, konfidentialitets- och 
nyttjandekrav har följts under all datainsamling. Samtliga deltagare 
informerades både muntligt och skriftligt om frivillighet och rätten att när som 
helst avbryta sin medverkan utan att behöva förklara sig. Tillstånd om att 
utföra projektet erhölls även av chefer för berörd vårdpersonal. All 
datamaterial har hanterats säkert, genom att det har förvarats oåtkomligt för 
obehöriga och deltagarnas integritet har skyddats i enlighet med rådande 
lagstiftning (SFS 2003:460.).  

En etisk aspekt som har övervägts är att de unga vuxna med existentiell oro är 
en utsatt och sårbar grupp människor. Både på grund av deras utsatta position, 
de har sökt stöd för sin ohälsa, samt att de är unga och erfar en ohälsa som de 
kanske inte till fullo förstår. Samtidigt kan det i intervjun framkomma saker 
som den unga vuxna inte tidigare har berättat. Här har det varit viktigt att de 
unga vuxna har varit fullt medvetna om frivillighet och att de har haft rätten 
att när som helst avbryta. De unga vuxnas utsatthet och sårbarhet är en viktig 
aspekt vilken har reflekterats kring fortlöpande under hela projektets gång. 
Många gånger har deltagarna gett uttryck i en positiv bemärkelse, att det är 
första gången som någon frågat hur de upplever sin situation. Om deltagaren 
efter intervjun hade ett behov att samtala om sin situation så har jag, som är 
distriktssköterska, stannat kvar för samtal eller erbjudit samtal med annan 
sjuksköterska eller kurator med kompetens att hantera svåra samtal. Detta för 
att de unga vuxna eller vårdare inte skall känna sig övergivna i sina tankar.  

Beauchamp och Childress (2012) beskriver de grundläggande etiska 
principerna om människors autonomi, om att göra gott, om att inte skada och 
rättviseprincipen. Dessa etiska principer har följts och varit vägledande genom 
hela forskningsprocessen. Vidare har god etiskforskningssed 
(Vetenskapsrådet 2017) följts genom att visa hänsyn till de personer som är 
inblandade i forskningsstudierna.  Vilket har inneburit att försäkra 
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intervjupersonerna om att de inte kommer att bli exponerade eller att 
datamaterialet som inhämtats inte används till något annat än det ändamål som 
det beskrivits för intervjupersonerna.  
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RESULTAT  
I denna avhandling har fenomenet existentiell oro studerats genom unga 
vuxnas och vårdares erfarenheter. I detta avsnitt presenteras varje delstudies 
resultat. Studie I presenteras som en sammanfattning av resultatet. Studie II-
IV presenteras genom essensen samt en sammanfattning av konstituenterna. 
För helhet av resultatet rekommenderas originalartiklarna. De fyra 
delstudierna mynnar ut i en sammanfattande förståelse av det övergripande 
fenomenet existentiell oro. 

Studie I: Vårdares erfarenheter av samtal med unga 
vuxna som lever med existentiell oro 
Resultatet i studie I presenteras i tre innebördsteman: Att söka efter innersta 
tankar kräver närvaro, Osäkerhet om det oförutsägbara och Uppvaknande av 
egen existentiell oro. 

Att söka efter innersta tankar kräver närvaro  

Innebörden av samtal med unga vuxna som uttrycker existentiell oro är ett 
sökande efter de unga vuxnas innersta tankar och känslor. Erfarenheten är att 
”du måste vara en slags detektiv ... på ett försiktigt sätt”. Det innebär att 
försöka förstå kärnan av det som sägs samt läsa mellan raderna av vad som 
sägs för att bedöma ytterligare åtgärder för att stödja unga vuxna. För att kunna 
läsa mellan raderna i det som sägs krävs närvaro. Vårdare som försöker förstå 
mer än det som uttalas behöver skapa en känsla av närvaro, för att stimulera 
den unga vuxna att tala fritt och dela med sig av sina innersta tankar. Det 
innebär att vårdare måste fokuserar på de unga vuxnas berättelser för att förstå 
vad problemet betyder för dem. Enligt de erfarenheter som vårdarna har 
framträder existentiella problem i samtalet genom en sann inbjudan, som 
uppstår när de börjar ”skrapa på ytan”. För att se och fånga de existentiella 
dimensionerna av samtalet måste vårdaren och den unga vuxna tillsammans 
interagera för att identifiera det ”sanna” problemet. Lyssnande och närvaro är 
avgörande för att bygga förtroende. Sann närvaro visas genom att försöka visa 
unga vuxna att de är viktiga. Oavsett vad de unga vuxna vill prata om behöver 
vårdare vara uppmärksamma och intresserade av det de unga berättar och 
aldrig döma det som framkommer.  

Osäkerhet om det oförutsägbara  

Vårdare upplever osäkerhet om det oförutsägbara innan de förstår vad 
samtalet kommer att leda till och när de inte förstår vad som berättas för dem. 
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Det innebär således att de måste ha tålamod att stanna kvar i samtalet oavsett 
vad som uppstår. Osäkerheten minskar när berättelsen får ett sammanhang; då 
utvecklas en förståelse av de unga vuxnas situation gradvis. Vårdare känner 
också osäkerhet när de inte vågar lita på vad de unga vuxna säger. Känslor av 
osäkerhet uppträder när vårdare står inför situationer där de kanske inte vet 
hur de ska hantera problemet eller att de inte kan hjälpa de unga vuxna i god 
tid. För att hantera känslor av osäkerhet erbjuds ytterligare samtalskontakt. Att 
säkerställa ytterligare kontakt lindrar vårdares oro över situationen och det blir 
lättare att undvika att fundera över de unga vuxnas situation efter arbetstiden. 
Om frågorna baseras på egen rädsla eller oro i samtalet intensifieras frågorna 
och det finns en risk att de missar att lyssna på historien. Detta skapar risk för 
att den unga vuxna lämnar samtalet. 

Uppvaknande av egen existentiell oro 

Vårdares egna existentiella funderingar om liv, död och livets mening kan 
uppstå i samtalet. Det är utmanande att känna igen sina egna gränser och inte 
vara rädd för att erkänna egna brister i samtalet. Utan självreflektion finns det 
risk att tycka synd om den unga vuxna eller att göra deras problem till sitt eget. 
Det är en konst att stanna i konversationen, oavsett vad den unga vuxna delar. 
Således måste vårdare utmana sig för att stå stadigt och för att upprätthålla en 
balans mellan närhet och distans i samtalet samtidigt som samtalet måste bäras 
framåt. Det är lätt att engagera sig i de unga vuxnas problem. Vårdare behöver 
stöd för att kunna stå stadigt i samtalet. Handledning eller samtal med kollegor 
är viktigt stöd då det erbjuder möjligheter att reflektera tillsammans för att öka 
självmedvetenheten och för att orka stå tryggt kvar i samtalen. 

Studie II: Vilsenhet i en okänd terräng: ett 
fenomenologiskt bidrag till förståelsen av existentiell 
oro så som det erfars av unga kvinnor i Sverige 
Resultatet i studie II presenteras i en essens: Vilsenhet i okänd terräng och 
fyra konstituenter: Den opålitliga kroppen, Längtan efter förståelse, Att spela 
ett spel och Längtan att dela sin sårbar 

Resultatets essens beskrivs i sin helhet och konstituenterna sammanfattas. 

Vilsenhet i okänd terräng 

Den essentiella innebörden av fenomenet existentiell oro kan beskrivas som 
att leva ett liv som är djupt präglad av en känsla av att vara vilse i en okänd 
terräng. För en ung kvinna innebär att vara vilsen i en okänd terräng att känna 
sig förlorad i livet; i förhållande till samhällsnormer, värderingar och egna 
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förväntningar. Samtidigt finns en inre önskan om ett idealiskt sätt att vara och 
leva. Den okända terrängen innebär således en osäkerhet i relation till kroppen 
och hur kroppen ger sig i utryckt mot samhällets normer och värderingar. 
Samhälleliga och personliga normer och värderingar är sammanflätade, vilket 
gör det svårt att hitta ett eget unikt sätt att leva och vara. Detta leder till en 
känsla av att vara förlorad i livet och det leder även till tvivel på sitt eget värde 
som människa. Existentiell oro blir tydlig, mellan samhällets och egna krav.  

Vid existentiell oro infinner sig en vilsenhet i förhållande till den egna 
kroppen. Det innebär att kroppen upplevs invaderad av den existentiella oron. 
Kroppen, som varit känd och trygg, verkar plötsligt vara ett oförutsägbart 
objekt som när som helst kan förråda den sårbara situationen genom att visa 
upp den existentiella oron för andra att se. På detta sätt blir existentiell oro 
förkroppsligad, vilket gör det svårt att navigera i livet och samtidigt vara sann 
mot sig själv. Försök görs för att kontrollera situationen genom att försöka att 
fly från andra och genom att spela ett spel. Om flykten misslyckas eller spelet 
tar slut blir vilsenhet och osäkerhet uppenbart. I en sådan situation finns det 
en ambivalens mellan att dela med andra eller att gömma den existentiella 
oron. En intensiv längtan att dela den existentiella oron med andra uppstår. 
När delning sker skapar det en plats för vila, vilket ger utrymme och kraft för 
förståelse. Resan mot att förstå sig själv och lägga sitt livs pussel kan sedan 
äga rum. Det krävs mod att visa sin sårbarhet och att avslöja sina innersta 
tankar. Längtan att dela, rädslan för att avslöja sina innersta tankar, och risken 
att bli avvisad som annorlunda och inte att leva upp till samhällets normer och 
värderingar är ständigt närvarande. 

Den opålitliga kroppen 

Att leva med existentiell oro som ung kvinna innebär att leva i en oförutsägbar 
kropp. Att kroppen är oförutsägbar innebär att det finns en spänning mellan 
den kända kroppen och hur kroppen uttrycker sig på ett okänt sätt när 
existentiell oro upplevs. Den existentiella oron kan visa sig genom fysiska 
uttryck som andfåddhet, panikattacker, hörselnedsättning, yrsel eller 
illamående, vilket avslöjar ett illabefinnande. Kroppens oförutsägbarhet 
innebär också att känna sig fången i en okänd kropp. Kroppens oförutsägbara 
uttryck känns svåra att kontrollera, vilket begränsar möjligheten att leva livet 
som önskas och kroppen lyckas inte leva upp till det som förväntas vara 
normalt. Kroppens fysiska yttringar fungerar som ett skydd och som en 
förklaring som kan dölja den existentiella oron. På detta sätt kan andras ibland 
svåra frågor förhindras.  
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Längtan efter förståelse 

Att vara ung kvinna och leva med existentiell oro innebär en längtan efter 
förståelse. Livet med existentiell oro upplevs som en strävan att förstå hur livet 
ska hanteras och hur livet kan vara meningsfullt för den unga kvinnan. Tankar 
om livets ändlighet väcker en osäkerhet om vad som skall göras i livet, vilket 
gör livet svårt att förstå. Längtan efter att förstå och göra livssituationen 
förståelig innebär att kämpa med tankar och känslor om livet, dess betydelse, 
ändlighet och död. Längtan efter förståelse för livssituationen innebär en 
önskan att ha en mer rofylld livssituation där den existentiella oron inte 
ständigt gör sig påmind. Att försöka förstå livssituationen är dock utmattande 
och tidskrävande, vilket visar sig som en trötthet som komplicerar vardagen. 
När den existentiella oron är som mest närvarande är önskan om att förstå sin 
situation så brådskande att den unga kvinnan är beredd att göra allt som står i 
hennes makt för att kontrollera situationen. 

Att spela ett spel 

Att leva ett liv som en ung kvinna med existentiell oro innebär att spela ett 
spel: att spela en roll och leva livet genom den rollen. Samtidigt innebär det 
att följa spelets regler att försöka passa in i samhällets normer och inte avslöja 
den existentiella oron för andra. När en ung kvinna presterar i enlighet med 
normer blir hon sedd och hon får ett värde i andras och i sina egna ögon. Att 
spela ett spel är ett sätt att härda ut och skaffa kontroll över livet, och på det 
sättet inte visa den existentiella oron och sitt illabefinnande för andra. Genom 
rollen hon spelar försöker den unga kvinnan att visa välbefinnande för att 
passa in och vara som andra. Rollen fungerar som ett skydd mot dömande och 
orimliga krav om hur livet ska levas. Det finns en rädsla för att visa sitt riktiga 
jag eftersom andra kan se detta som en svaghet. Att spela ett spel innebär också 
att hålla upp en ansträngande och energikrävande fasad under aktiviteter med 
andra. För att uthärda och få energi för att upprätthålla fasaden görs försök att 
dra sig tillbaka till en säker plats. Platsen möjliggör att dra sig tillbaka och ger 
utrymme för tankar och känslor. Att vara ensam är en lugnande känsla. 
Samtidigt innebär ensamhet emellertid att den existentiella oron får mer 
utrymme och kan öka.  

Längtan att dela sin sårbarhet 

Att leva med existentiell oro som ung kvinna innebär en stark längtan efter att 
dela sårbarheten. När den unga kvinnan finner mod att dela sin sårbarhet, 
genom att berätta om sin existentiella oro, innebär det en samhörighet med 
andra och att inte behöva känna sig annorlunda. Att ha modet att visa sårbarhet 
kräver ett möte med människor som är öppna och har en vilja att förstå den 
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unga kvinnan, en pålitlig förtroendefull person. Att visa sårbarhet innebär att 
utsätta sig för risken att bli försummad och ibland till och med avvisad av den 
andra. Vid ett avvisande påverkas modet att visa sårbarhet och det finns en 
ökande motvilja att dela med sig av sin existentiella oro i framtiden. Att 
försummas eller bli avvisad innebär en känsla av meningslöshet och att vara 
mindre värd och det finns en risk att den existentiella oron blir ännu starkare. 
Längtan efter att dela sin sårbarhet är intensiv, men samtidigt finns det rädsla 
för att vara en börda för någon annan. Detta innebär att det råder tvivel om 
huruvida den existentiella oron är värd att dela. När sårbarheten delas innebär 
det en plats att vila på, ett utrymme att hämta andan och finna kraft att hitta 
sig själv i livet.   

Studie III: Unga mäns erfarenheter av att leva med 
existentiell oro: "Att leva nära ett bottenlöst mörker" 
Resultatet i studie III presenteras i en essens: Leva livet nära ett bottenlöst 
mörker och fyra konstituenter: Härda ut vardagen, Höra en inre självkritisk 
röst, Sträva efter en lösning och Bära ett hårt skal 

Resultatets essens beskrivs i sin helhet och konstituenterna sammanfattas. 

Leva livet nära ett bottenlöst mörker 

Den essentiella innebörden av fenomenet existentiell oro kan beskrivas som 
att leva livet nära ett bottenlöst mörker. Detta bottenlösa mörker innebär att 
tankar uppstår som ifrågasätter livets mening, och det finns inga uppenbara 
sätt att se att livet kan förändras. En storm av känslor rör sig inuti kroppen, ett 
kaos i vilket det inte går att känna igen sig själv. Skuld och skam uppstår 
genom att inte känna sig tillräckligt bra som människa och en självkritisk och 
självförnedrande röst vaknar. Det finns en känsla av att förlora sig själv, och 
en känsla av hemlöshet och att vara främmande från andra. Det är en kamp för 
att hantera sin situation genom att bära ett hårt, självsäkert skal för att 
förhindra att visa sig sårbar i andras ögon och för att dölja sitt inre kaos. Tiden 
förbrukas genom att dröja vid den negativa synen på livssituationen. I ett tyst 
lidande uthärdas livet med existentiell oro, samtidigt som det finns en längtar 
efter en rörelse ut ur kaoset. Spänningen mellan att upprätthålla ett hårt skal 
och det inre kaoset saktar ner livsrytmen. Å ena sidan hjälper det hårda skalet 
att komma igenom dagen, men å andra sidan intensifieras kaoset under ytan. 
Strävan efter att känna sig hemma och att tillhöra någonstans igen känns som 
en oövervinnlig uppgift och bidrar till en känsla av tomhet, hopplöshet och 
ensamhet. Ensamhet är en tvetydig känsla; ibland är ensamhet självvald, och 
andra gånger påtvingad. När ensamheten är självvald ger den friheten att förstå 
sig själv och få vara i fred ett ögonblick, men när den påtvingas ökar 
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ensamheten känslan av ett bottenlöst mörker som fördjupar den existentiella 
oron. 
 
Härda ut vardagen 

Att vara ung man och leva med existentiell oro innebär att härda ut vardagen. 
Att uthärda innebär att ignorera eller helt undvika den existentiella oron 
genom att intala sig själva att de är värda någonting annat. Denna strategi kan 
fungera ett tag, men i slutändan upplevs en känsla av tomhet. Tomheten 
betyder att alla känslor försvinner; inget betyder något och allt blir 
meningslöst. Att uthärda livet innebär också att umgås med andra för att 
förhindra att den existentiella oron får fäste. Att uthärda dagen vid existentiell 
oro innebär att ibland fly från den svåra verkligheten och låta dagen passera 
genom att hålla sig upptagen. Att hålla sig upptagen kan innebära att spela 
datorspel och fantisera om något bättre - om en vardag som inte präglas av 
existentiell oro. Att hålla sig upptagen för att uthärda livet innebär också att 
kreativiteten kan främjas. Under dessa omständigheter presterar den unge 
mannen helhjärtat. Att distrahera sig innebär ett kortsiktigt välbefinnande; den 
existentiella oron bubblar under ytan. Att dra sig tillbaka från andra är en 
strategi för att uthärda livet. Ensamheten är en tvetydig känsla. som kan 
innebära tid för eftertanke, men när ensamheten inte är självvald kan detta 
innebära att den existentiella oron får fritt spelrum.  

Höra en inre självkritisk röst 

Att vara ung man och leva med existentiell oro innebär att höra en inre 
självkritisk röst som letar efter brister i allt. Livet rör sig framåt, men det finns 
en känsla av att inte möta upp till det som kan vara, och livets rytm känns 
förlångsammat. När den unga mannen upplever existentiell oro, vaknar skuld 
och skam och en inre självkritisk röst utmanar tankar om att inte vara kapabel 
i egna eller andras ögon. Tvivel om sitt mänskliga värde uppstår, och en ond 
cirkel med självkritiska tankemönster uppstår. Att leva med existentiell oro 
innebär att det finns en känsla av krav, från sig själv och från samhället, att 
vara någon, att göra något med livet och att vara en framgångsrik person. När 
misslyckandet upplevs uppstår frågor och tvivel om livet. Att misslyckas är 
att vara svag, vilket innebär en sårbarhet som andra kan dra nytta av, och den 
unga mannen känner en skamkänsla för att inte leva upp till samhällets krav. 
Att uppleva sårbarhet som andra kan dra nytta av ökar den självkritiska rösten 
av att inte vara tillräckligt bra, vilket gör att den unge mannen tvivlar på sig 
själv ännu mer. För att förhindra att sårbarheten blir synlig för andra, antas en 
passiv och mer grunnande inställning. För att skydda sig själv är det lättare att 
bara vara en sämre version av sig själv än att försöka vinna någon annans 
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uppskattning och möta risken att inte bli omtyckt av den andra personen eller 
att riskera att misslyckas i andras ögon. 

Sträva efter en lösning 

Att vara en ung man och leva med existentiell oro innebär en strävan efter en 
lösning för att navigera i livssituationen. Samma tankar om livet, vem du är 
och vem du vill bli upprepas om och om igen. Det är en ständig strävan efter 
att undkomma den existentiella oron. När den unga mannen upplever en 
känsla av att det inte finns någon lösning nära till hands innebär det en känsla 
av att vara förlorad. Vardagen känns svårhanterlig vilket innebär en känsla av 
förtvivlan som kännetecknas av hopplöshet om att livet inte kommer att bli 
bättre. De unga männen klandrar sig själva för att inte kunna undkomma 
mörkret i sin vardag, vilket ger en känsla av att det är de själva som är 
ansvariga för att försöka klara ut situationen. Att sträva efter en lösning 
innebär också att den unge mannen vill ha svar på hur livssituationen ska 
hanteras. Kaoset gör att den unge mannen känner att han inte känner igen sig 
själv, och han känner sig främmande från hur han brukade vara. Den unga 
mannen känner sig förlorad och trasig och strävar efter att hitta mening i sitt 
liv och förbättra sitt liv. Att sträva efter en lösning innebär också att den unge 
mannen söker relationer med likasinnade människor för att känna tillhörighet 
och förstå sig själv igen. Att söka efter lösningar kan vara en ensam process 
eftersom den unga mannen har svårt att prata om sin existentiella oro med 
andra, särskilt eftersom han vill ses av andra som en glad och positiv person 
och inte vill belasta andra med sina problem. Att leva med existentiell oro 
innebär också att självmord är en tanke som ibland kan uppstå som en lösning 
på en hopplös situation, när inga uppenbara alternativ ses. 

Bära ett hårt skal 

Att vara en ung man och leva med existentiell oro innebär att bära ett hårt skal. 
Det hårda skalet innebär att ta på sig en hård, självsäkert yttre men under finns 
en känsla av kaos. Existentiell oro uppfattas som ett känsligt ämne, och det 
känns lättare att inte berätta för andra om det egna lidandet. Det hårda skalet 
kan både skydda och hämma den unga mannen. Det skyddar den unge mannen 
från att bli sedd som sårbar i andras ögon medan han försöker förstå sin 
livssituation. Samtidigt kan det hårda skalet hämma förståelsen av sig själv då 
skalet innebär att agera som om ingenting är fel och sätta upp en fasad. 
Fasaden innebär att visa upp den personen som den unge mannen var förut 
och den som andra känner igen - en lycklig, positiv och självsäker person som 
andra tycker om. Det är lättare att leva med denna lyckliga och positiva 
version av sig själva än med den negativa personen de känner sig som och inte 
själva känner igen. Det känns tryggt om ingen kan se genom det hårda skalet, 
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eftersom det betyder att ingen kan se hur den unga mannen verkligen känner 
sig. Samtidigt uppstår emellertid en känsla av tomhet när de lyckas dölja den 
existentiella oron för familj och nära vänner. Ingen får möjlighet att se igenom 
det hårda skalet och förstå kaoset som gömmer sig därunder. 

Studie IV: Möjliggörande av välbefinnande vid 
existentiell oro så som det erfars av unga vuxna  
Resultatet i studie IV presenteras i en essens hitta en plats att vila och fyra 
konstituenter: återhämtning i ensamhet, dela livsberättelsen i vardagen och 
reflektera livsberättelsen i en förtroendefull och vårdande relation.  

Resultatets essens beskrivs i sin helhet och konstituenterna sammanfattas. 

Hitta en plats att vila på 

Den essentiella innebörden av att möjliggöra välbefinnande, vid existentiell 
oro som ung vuxen, betyder att hitta en plats att vila på. ”Att hitta en plats att 
vila på” innebär att hitta en plats där det går att återhämta sig från livets 
utmaningar. En sådan plats erbjuder utrymme för att sätta ihop livets pussel 
och komma till rätta med livets utmaningar. Att hitta en plats att vila på 
innebär att hitta både rörelse och stillhet i livet och att reflektera över sin 
livshistoria för att förstå sig själv. När livsförståelsen ökar möjliggör det 
rörelse där livets rytm stöds och återhämtning aktiveras. En rytm i livet 
betyder att hitta harmoni i livet som möjliggör personlig tillväxt och att 
komma till freds med den existentiella oron.  

Att reflektera över sin livsberättelse innebär att få en ökad förståelse för livet 
och de känslor som uppstår när unga vuxna upplever existentiell oro. 
Reflektion är en process som sker både i ensamhet och tillsammans med andra 
som en delad upplevelse. Det tar tid att inse att det finns ett behov av att dela 
sin existentiella oro med andra för att hantera livets utmaningar, och unga 
vuxna som upplever existentiell oro tenderar att reflektera i ensamhet för att 
hantera betydelsefulla livssituationer. När existentiell oro delas med en 
pålitlig person stöder det en ökad förståelse för hur livets ibland svåra 
utmaningar kan balanseras och möjliggöra ens egna sätt att leva. Relationer 
genomsyrade av öppenhet mot livshistorien är avgörande. Genom att bjuda in 
och bli inbjuden till ett förhållande där det finns en möjlighet att dela 
livshistorien uppnås hopp om att livet kan fortsätta och att det finns en 
meningsfull framtid. Välmående uppstår när existentiell oro kan delas i en äkta 
relation. Välbefinnande kan uppstå vid reflektion i ensamhet, men den 
existentiella oron kan också bli outhärdlig, och behovet av att dela sin 
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livshistoria med någon annan uppstår. Om livsberättelsen inte blir lyssnad på 
eller erkänns kan känslor av att bli avvisad väckas vilket stör livsrytmen. 
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till med bördan av den existentiella oron, vilket innebär möjlighet för att 
hantera vardagen. Att dela bördan i små bitar skapar stillhet. Denna stillhet 
betyder att unga vuxna med existentiell oro inte behöver kämpa i ensamhet 
längre och det underlättar vardagens rörelse. Unga vuxna med existentiell oro 
är noga med till vem och hur mycket de delar med sig av; denna försiktighet 
minskar risken att de skall fördömas, avvisas eller ogillas. En förtroendefull 
relation måste upprättas innan de kan dela sin existentiella oro. Att dela den 
existentiella oron i en förtroendefull relation är en balans mellan hur mycket 
de unga vill dela för att undvika att belasta nära vänner och 
familjemedlemmar. Unga vuxna har ofta svårigheter att kommunicera de 
djupaste och svåraste tankarna, eftersom de riskerar att skada eller svika sina 
nära och kära. Av omtänksamhet för den person som tar emot den existentiella 
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oron väljer de noggrant ut vad och hur mycket de ska dela med sig av. De unga 
vuxna känner en närhet och trygghet med sina vänner, vilket hjälper dem att 
dela sin existentiella oro för att möjliggöra välbefinnande. Denna närhet och 
trygghet ligger i det faktum att vännerna också upplever liknande problem och 
förstår deras situation. Att dela livsberättelsen med nära vänner möjliggör 
dock inte alltid den nödvändiga rörelsen mot välbefinnande. I denna situation 
uppstår behovet av ytterligare reflektion i en vårdande relation.  

Reflektera livsberättelsen i en förtroendefull och vårdande relation 

Till skillnad från att reflektera i ensamhet innebär reflektion i en tillförlitlig 
vårdande relation att kunna formulera det som känns svårt och utmanande 
tillsammans med en utbildad och betrodd person. Att reflektera med dem som 
inte känner till situationen eller känner de unga vuxna kan kännas som en 
lättnad. Samtidigt kan det vara utmanande att dela den existentiella oron med 
någon som inte känner den unga vuxna. Det finns alltid en risk att bli 
försummad eller trivialiserad, att inte bli hörd eller i värsta fall att inte tas på 
allvar. När de unga vuxna med existentiell oro äntligen kontaktat professionell 
vård för att möjliggöra välbefinnande, känner de ofta tacksamhet när de träffar 
någon som bidrar i deras förståelseprocess.  

Att inte få eller att behöva vänta på stöd innebär ökad hopplöshet, och 
välbefinnandet känns längre bort. Samtidigt finns det en rädsla att se sig själv 
genom någon annans perspektiv, eftersom det kan visa nya sidor av dem själva 
som inte tidigare var synliga. I gemensamma tillitsfulla reflektioner kan en 
mer förlåtande beskrivning av sig själv och den egna livssituationen ses när 
nya och öppna frågor uppstår. Att hitta sina egna strategier känns äkta och att 
känna att det var möjligt att hitta deras äkta jag möjliggör välbefinnande. 
Däremot, när de unga vuxna behandlas som ”fall” (objektifieras) och får råd 
eller strategier baserade på standardiserade mallar, känner de sig 
objektifierade och styrda av system och vårdriktlinjer istället för som 
individer. För unga vuxna som upplever existentiell oro är viljan att reflektera 
över den egna livsberättelsen i förtroendefulla och vårdande relationer 
baserade på tidigare erfarenheter. Att reflektera över livsberättelsen inom 
tillitsfulla vårdrelationer skapar en känsla av trygghet och någon att återvända 
till och fortsätta att reflektera tillsammans med, vilket stödjer livsrytmen och 
möjliggör välbefinnande.  

Sammanfattande förståelse av fenomenet existentiell 
oro  
Avhandlingens övergripande fenomen existentiell oro kan på en 
sammanfattande nivå förstås utifrån innebörderna sårbarhet, mod och 
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inbjudan. Upplevelser av existentiell oro väcker upp en sårbarhet som innebär 
att känna sig vilsen i livet, vilsenheten genomsyrar livet på ett fundamentalt 
sätt. Sårbarheten innebär också att befinna sig i ett bottenlöst mörker där 
tillvaron stundtals är outhärdlig. I en sårbar tillvaro av vilsenhet och bottenlöst 
mörker finns en strävan efter att hitta en plats att vila på där välbefinnande kan 
infinna sig. I en situation av existentiell oro utmanas och prövas de 
existentiella villkoren. Vidare sker en jämförelse med andra människors 
existentiella villkor. I denna utmanande, prövande och jämförande situation 
är sammanhanget med andra människor betydelsefullt. I ett sådant 
sammanhang finns en stödjande potential men också det motsatta. När den 
existentiella oron upplevs ohanterlig och påverkar tillvaron på ett outhärdligt 
sätt infinner sig vanmakt och förtvivlan.  
 
När den existentiella oron påtagligt präglar livet på ett sätt som gör det 
omöjligt att klara tillvarons krav på egen hand innebär ett möte med andra 
människor ett möjliggörande av välbefinnande. I mötet mellan unga vuxna 
och vårdare väcks hos båda parter en sårbarhet i att vara människa. I mötets 
dubbla sårbarhet finns en existentiell potential. För unga vuxna innebär 
sårbarheten att ha mod att blotta sin livssituation och sina innersta tankar. I 
mötet med den andre finns en risk att bli fördömd, negligerad, identifierad 
som svag eller till och med avvisad. I mötet väcks även vårdares sårbarhet 
inför livets bräcklighet. Denna bräcklighet innebär att våga få syn på sig själv 
och konfronteras med sina egna existentiella villkor för att vårda den andre. I 
en situation av sårbarhet krävs mod från unga vuxna och vårdare att möta den 
andre i ett genuint möte där livsberättelsen kan få möjlighet att träda fram. 
Modet innebär att våga blotta sin sårbarhet och berätta om livets svårigheter. 
Mod innebär också att vårdare vågar stanna kvar i mötet och vågar ta emot 
livsberättelsen oavsett det mörker som berättelsen speglar.   
 
För att livsberättelsen skall få träda fram krävs det en ömsesidig inbjudan 
mellan unga vuxna och vårdare. Ömsesidig inbjudan innebär att bjuda in och 
bjudas in. Att bjuda in innebär att unga vuxna måste ha modet att berätta om 
sin existentiella oro samtidigt som vårdare måste ta emot inbjudan genom att 
visa att de har modet att ta del livsberättelsen. Denna avhandling visar att 
förutsättningarna för en vårdande relation finns i den dubbla sårbarheten, 
modet och den ömsesidiga inbjudan till samtal om livets utmaningar. En 
genuint vårdande relation innebär att genom existentiell bekräftelse finna en 
plats att vila på som möjliggör välbefinnande. Att finna en plats att vila har en 
existentiell potential som innebär en möjlighet att finna sig själv i vilsenheten 
och se ljuset i det bottenlösa mörkret.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Val av ansats och metod  
Reflekterande livsvärldsansats (RLR) har varit grunden för att erhålla 
fördjupad förståelse av fenomenet existentiell oro. Avhandlingens 
övergripande syfte har varit avgörande för val av forskningsansats och metod. 
De ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkterna som RLR vilar på 
stämmer väl överens med att tillföra kunskap till ämnet vårdvetenskap. Det 
kan betraktas som en styrka i kvalitativ forskning att det finns både en 
ontologisk och en epistemologiskt väletablerad grund att stå på, något som 
även stärker evidensen i forskningen (van Wijngaarden, Meide & Dahlberg 
2017). I föreliggande avhandlings metodavsnitt redovisas såväl de 
kunskapsteoretiska utgångspunkterna som de metodologiska principerna som 
ligger till grund för genomförandet. RLR med en fenomenologisk ansats är 
inte en metod som har fastställda regler utan är mer en vägledning för 
metodologiska överväganden för att nå vetenskaplig kunskap (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008). Mitt val att genomgående i avhandlingen vila mot 
en reflekterande livsvärldsansats har inneburit möjligheter att få en fördjupad 
förståelse av fenomenet men också en fördjupad förståelse för 
livsvärldsfenomenologisk forskning. 

RLR och den fenomenologiskt grundade ansatsen har bidragit till fördjupad 
förståelse för fenomenet. Detta syns i avhandlingens resultat vilket vittnar om 
att deltagarna har delat sina levda erfarenheter genom att bidra med 
innebördsrika berättelser. En utmaning i fenomenologisk forskning är att det 
ibland kan vara språkligt ansträngande att skriva fram innebörder. Enligt Polit 
och Beck (2016) skall en fenomenologisk text bidra till att läsaren får en 
fördjupad förståelse för innebörderna av ett fenomen så som det erfars av 
deltagarna. Detta görs med fördel genom texter som är rika på innebörder och 
livfulla till sin karaktär. van Manen (1997) påtalar att kraften i 
fenomenologiska texter ligger just i resonansen som ordet kan påverka, vilket 
innebär att om texten är för platt eller tråkig riskerar den att förlora sin 
kraftfullhet. Kraftfullheten finns i förmågan att få ordet att bryta igenom den 
naturliga inställningen till fenomenet och förstå fenomenet på ett nytt sätt. 

Väsentligt för RLR är den fenomenologiska hållningen genom hela 
forskningsprocessen, detta har varit en utmanande process och något som jag 
som forskare hela tiden har försökt vara observant på och arbetat aktivt med. 
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En aktivitet som innebär en strävan efter att aldrig ta något för givet och inta 
ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt gentemot den egna 
förståelsen av fenomenet för att försöka förstå fenomenet på ett nytt sätt. Ett 
exempel på hur följsamhet och öppenhet inför fenomenet har praktiserats är 
att delstudiernas syften har formulerats allt eftersom forskningen pågått. 
Inledningsvis formulerades delsyfte ett och utifrån resultatet formulerades 
delsyfte två och tre och så vidare. Utifrån studie I gick det att förstå att det 
kunde finnas skillnader på unga kvinnor och unga mäns erfarenheter av 
existentiell oro, då vårdarnas berättelser övervägande fokuserade på unga 
kvinnor, medan de unga männen var mindre synliga i berättelserna. I den 
efterföljande reflektionen under analysen uppkom frågor i relation till unga 
kvinnor och unga mäns olika livsvillkor och hur vårdandet ter sig för unga 
kvinnor och unga män. Mot bakgrund av detta gjordes valet att i två separata 
studier undersöka hur det var att vara ung kvinna (studie II) respektive ung 
man (studie III) och leva med existentiell oro. 

Min förhoppning är att ramberättelsen bidragit till att knyta ihop samtliga 
delstudier och att den bidrar med en fördjupad förståelse av fenomenet 
existentiell oro, samt att den bidrar med kunskap för att stödja och stärka 
hälsoprocesser hos unga vuxna med existentiell oro.  

Objektivitet och validitet 
För att vetenskaplig forskning skall anses ha en god kvalité behöver 
forskningsresultatet kunna visa på objektivitet, validitet och generaliserbarhet 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008; van Wijngaarden, Meide & Dahlberg 
2017). Utifrån ett livsvärldsteoretiskt och fenomenologiskt perspektiv menar 
Dahlberg och Dahlberg (2019b) och van Wijngaarden, Meide och Dahlberg 
(2017) att fenomenorientering tillsammans med öppenhet, följsamhet och 
reflekterande hållning krävs för att bibehålla objektivitet under hela 
forskningsprocessen. Öppenhet har uppnåtts genom en tyglad och reflekterad 
attityd, följsamhet till fenomenet och en genuin önskan att förstå fenomenet 
som det verkligen är. Vid datainsamlingen innebar öppenhet exempelvis att 
följa hur fenomenet presenterade sig i varje deltagares berättelse, vilket 
gjordes genom att ställa uppföljningsfrågor. Frågorna syftade även till att 
belysa alla variationer av fenomenets nyanser. Genom uppföljande frågor 
stannade även förståelseprocessen upp och frågorna bidrog till att inte dra för 
snabba slutsatser om innebörden av fenomenet. Dröjandet i 
förståelseprocessen har av Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskrivits 
som ett tyglande. Tyglandet har betydelse inte bara under själva 
intervjusituationen utan också under hela analysprocessen, där kritiskt 
reflekterande frågor ställdes till materielat under hela analysprocessen.  
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I studie I genomfördes grupp-, par- samt individuella livsvärldsintervjuer. 
Polit och Beck (2016) belyser att en stor fördel med gruppintervjuer är att det 
möjliggör för forskare att få berättelser och datamaterial från många 
människor vid ett och samma tillfälle. Genom gruppintervjuer kan förståelsen 
för fenomenet växa fram i dialog mellan människor och på så sätt skapas 
förutsättningar för ett innebördsrikt material. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar exempelvis att fokusgruppsintervjuer kan användas då området som 
ska beforskas inte sedan tidigare är utforskat. Genom deltagarnas interaktioner 
kan spontana och emotionella erfarenheter komma upp då deltagarna 
tillsammans utforskar varandras erfarenheter. Även svåra och tabubelagda 
ämnen kan vara lättare att berätta om vid gruppintervjuer. Detta har inte varit 
fokus i denna avhandling utan fördelarna med gruppintervjuer var att de 
möjliggjorde att flera röster kunde nås vid samma tillfälle, samtidigt som olika 
professioner delade sina erfarenheter, vilket gav innebördsrika beskrivningar 
av fenomenet. Det fanns en risk att deltagarna i första studien försökte att svara 
“rätt” på frågorna utifrån sin kännedom om min profession som 
distriktsköterska. Detta ställde krav på mig som intervjuare att hela tiden 
sträva efter att få fördjupade beskrivningar. Detta gjordes genom uppföljande 
frågor som stimulerade till variationsrika beskrivningar av fenomenet. Här 
blev det tydligt att min strävan att förhålla mig till metodprinciperna öppenhet, 
följsamhet och tyglande bidrog till att deltagarna tillsammans trädde ur sin 
naturliga hållning och intog en mer reflekterande hållning. Polit och Beck 
(2016) belyser att för att få innebördsrika intervjuer ställer det krav på 
intervjuaren, ofta behövs kreativitet och nya handlingsstrategier under 
intervjun, även här lutade jag mig mot metodprinciperna. För mig innebar det 
att tänka igenom och förbereda mig för olika scenarier för att bli medveten om 
mig själv och min påverkan på deltagarna och intervjuerna. Jag funderade över 
olika uppföljningsfrågor som jag kunde ställa vid behov under intervjun för 
att utforska fenomenet ytterligare. Vid analysen av materialet för studie I 
framkommer både djup och variationer i relation till fenomenet, och utifrån 
detta är bedömningen att intervjuerna bidrar till fördjupad förståelse och ökad 
kunskap.  

I intervjuerna med de unga vuxna ställdes jag inför andra utmaningar. Även 
här vägleddes jag och tog stöd i metodprinciperna. De unga vuxna berättade 
frikostigt om sin existentiella oro under intervjun vilket gav innebördsrika 
intervjuer. Samtidigt var det utmanande att rikta uppmärksamheten mot 
fenomenet då det fanns en tendens att de unga vuxna även ville dela andra 
erfarenheter med mig än de som direkt var relaterade till fenomenet. För att 
skapa en trygg och respektfull relation under intervjun var det viktigt att de 
unga vuxna tilläts dela med sig av det som var viktigt för dem. Ibland blev det 
känslofyllt under intervjun, vilket ställde höga krav på mig som intervjuare att 
fortsätta anta en vetenskaplig hållning och inte gå in i rollen som vårdare. Det 
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I studie I genomfördes grupp-, par- samt individuella livsvärldsintervjuer. 
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krävdes en närhet för att få de unga att berätta samtidigt som jag själv behövde 
inta ett visst avstånd för att få fördjupade beskrivningar och för att få fram 
variationer av betydelser i de unga vuxnas erfarenheter. Detta hanterades 
genom att vara följsam och inte gå för fort fram under intervjun, när det blev 
känslosamt stannade vi upp en stund för att sedan fortsätta intervjun. Vid 
intervjutillfällena med de unga vuxna var jag noggrann med att informera om 
min strävan efter öppenhet och följsamhet och att det inte fanns några rätt eller 
fel svar utan att jag var intresserad av hur just deras upplevelser av fenomenet 
var. Varje intervjutillfälle tog i genomsnitt två timmar. Det kändes viktigt att 
ha tid för att lära känna varandra, för att inge förtroende och ha tid för samtal 
efter själva intervjun. Detta stärks av Polit och Beck (2016) som påtalar värdet 
av att inge trovärdighet och lära känna deltagarna för att få deltagarna att 
känna sig trygga under intervjun. En annan utmaning var att ha två 
forskningsfrågor med i intervjun med de unga vuxna, fördelen var att de två 
forskningsfrågorna hörde nära samman vilket underlättade deltagarnas 
berättelser under intervjun. Svårigheten var att inte missa en nyans av den ena 
eller den andra forskningsfrågan. Här försökte jag föra små anteckningar, 
enstaka ord, som jag sedan kunde gå tillbaka till för att ställa någon 
uppföljningsfråga för att föra intervjun framåt.   

Validitet innebär att forskningsresultaten är giltigt för dem som berörs av 
resultatet, exempelvis vårdare, unga vuxna eller vårdverksamhet och att det 
finns en transparens i forskningsprocessens kunskapsteoretiska och 
metodologiska grunder för forskningen. Enligt RLR (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström 2008) handlar validitet om att forskaren undersöker det som ämnats 
undersökas och ingenting annat, samt att forskningen genomförts på ett sådant 
sätt att alla delar i forskningsprocessen är sammanlänkade. Detta innebär 
exempelvis att metod för datainsamling behöver vara i samstämmighet med 
syfte och ansats i forskningen. För att ytterligare diskutera styrkan i kvalitativ 
forskning, hävdar van Wijngaarden, Meide och Dahlberg (2017) att validitet 
är förknippad med innebörd och mening. För att utforska och beskriva 
existentiell oro med hjälp av metodprinciperna i RLR (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström 2008) har det varit av vikt att hålla fenomenet i fokus hela tiden, från 
beskrivning av fenomenet (övergripande syftet och delstudiernas specifika 
syften), datainsamling, analys och framskrivning av resultat. Med fokus på 
fenomenet har det eftersträvats rika berättelser vid intervjutillfällena och 
innebördssökande vid analysen. Exempelvis har det under intervjun varit få 
riktade frågor men desto fler uppföljande frågor som har tillåtit deltagaren att 
beskriva olika innebörder av fenomenet något som enligt Dahlberg och 
Dahlberg (2020) stärker validiteten i forskningen.  

Samtidigt är det viktigt att poängtera att forskningsprocessen har påverkats av 
mig som forskare och det är viktigt att medvetandegöra förståelsen och vara 
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medveten om hur den kan påverka forskningen (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström 2008). Genom att ständigt diskutera resultaten och reflektera över 
dem, tillsammans med handledare och andra forskar- och doktorandkollegor 
bibehölls en öppenhet för att förstå fenomenet och bevara objektiviteten.  
Samtidigt som förståelsen för fenomenet har utvecklats under arbetets gång 
har förståelsen även möjliggjort att studera fenomenet vidare och djupare. Nya 
frågor har ställts och bidragit till progression och fördjupad förståelse. Det har 
varit av största vikt under hela forskningsprocessen att hålla en öppenhet 
genom tyglande av förståelsen och kritiskt ifrågasättande för att minimera 
inverkan på forskningsresultatet vilket också stärker validiteten.  

Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet innebär att forskningsresultat måste kunna gälla andra än de 
som deltagit i forskningen (Dahlberg & Dahlberg 2019c).  Ur ett positivistiskt 
perspektiv kan exempelvis ett lågt antal deltagare ses som ett hinder för att 
generalisera resultatet. Ur ett livsvärldsteoretiskt och fenomenologiskt 
perspektiv ligger emellertid forskningens styrka inte i antalet deltagare utan i 
djupet av beskrivningarna och i sökandet efter innebörder (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008). Deltagarna har bidragit med rika beskrivningar 
av fenomenet, vilket har tillåtit fenomenet att beskrivas i dess essens och med 
konstituenter som fördjupar förståelsen för fenomenet. En skillnad är i studie 
I där fenomenet beskrivs i innebördsteman. 

Studie I är en tematisk innebördsanalys till skillnad mot de tre andra 
delstudierna.  I studie I inkluderades 17 deltagare vilket kan anses som ett stort 
datamaterial att hantera då det genererar mycket text i samband med den 
fenomenologiska analysen. Att valet just föll på att genomföra en tematisk 
innebördsanalys i studie I beror på fenomenets karaktär och att datamaterialet 
lämpade sig för att tematisera istället för att skriva fram en essens. Sundler, 
Lindberg, Nilsson och Palmér (2019) lyfter att tematisk innebördsanalys kan 
vara ett bra sätt för novisa forskare att introduceras till fenomenologisk 
forskning. Vidare menar Sundler et al. (2019) att ett robust resultat består av 
innebördsteman vilka beskriver mönster av innebörder tillsammans med citat 
från deltagare. Detta innebär att det finns en variation av abstrakt kunskap (på 
innebördsnivå) som förankras i det konkreta (citatet) vilket bidrar till att 
möjliggöra generalisering i termer av överförbarhet av resultatet till andra än 
studiens deltagare.  

Även datamaterialet som ligger till grund för studie IV är omfattande och 
består av17 individuella intervjuer. Materialet till studie IV bygger dock på 
samma intervjuer som i studie II och III, och genom att ha levt med 
intervjuerna under en längre tid och lärt känna materialet har det varit 
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hanterbart att genomföra analysen. Då intervjuerna i studie IV är de samma 
som i studie II och III har det under analysarbetet varit än mer viktigt att 
förhålla sig reflekterande för att inte tillskriva fenomenet något som inte finns. 
Här har jag försökt att sträva efter att ha en öppenhet mot fenomenet och hela 
tiden reflektera och problematisera min förståelse för att ha möjlighet att se 
det som Gadamer (1997) menar är annanheten i intervjuerna. Med annanhet 
menar Gadamer det som jag inte visste eller det som inte är allmänt vedertaget. 
Det finns alltid en risk att förförståelsen av fenomenet överskuggar och döljer 
annanheten. Genom att vara medveten om detta så har jag i så stor uträckning 
det är möjligt försökt att tygla min förståelse för att göra fenomenet rättvisa. 

Vidare menar Dahlberg och Dahlberg (2019c) att generaliserbarheten beror på 
forskarens skicklighet att få fram variationer av erfarenheter vid 
datainsamlingen.  van Wijngaarden, Meide och Dahlberg (2017) belyser att 
forskningens generaliserbarhet innebär att både en innebördsstruktur och 
direkta citat från deltagarna presenteras. Även Kvale och Brinkmann (2014) 
belyser att kvalitativ forskning inte ämnar att bevisa en absolut sanning utan 
styrkan i kvalitativ forskning ligger i klargörandet av mening. Genom att 
reflektera med handledare, andra forskare och doktorandkollegor har en 
reflekterande hållning möjliggjorts som bidragit till att lyfta fram innebörder 
som inte alltid var lätta att se. Genom att ägna tid och mycket tålamod 
(fenomenologisk hållning) till att söka efter mönster av innebörder och 
meningsstrukturer har beskrivning av tematisk innebördsstruktur (studie I) 
och essentiella fenomenbeskrivningar (studie II-IV) möjliggjorts. Dahlberg 
och Dahlberg (2019c) föreslår att resultatet inleds med en beskrivning av 
fenomenets essens (det som gör fenomenet till just det fenomenet och inget 
annat) och därefter presenteras innebörder som konstituerar fenomenet. I 
konstituenterna beskrivs variationer av fenomenet, och i konstituenterna 
presenteras också direkta citat från deltagare. Således finns 
generaliserbarheten både i strukturen för meningsenheterna och i kombination 
med citaten från deltagarna. Samtidigt som resultaten är kontextuella, är det 
rimligt att anta att de kan överföras till liknande sammanhang eftersom 
resultaten är baserade på en mängd data och presenteras som en abstrakt 
essens med tillhörande konstituenter. 
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Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med denna vårdvetenskapliga avhandling är att bidra 
med kunskap om hur det är att leva med existentiell oro som ung vuxen samt 
hur välbefinnande möjliggörs i en tillvaro präglad av existentiell oro. I 
resultatdiskussionen reflekteras den sammanfattande förståelsen av det 
övergripande fenomenet existentiell oro i relation till filosofi11, vårdvetenskap 
och forskning. Intentionen är att resultatdiskussionen skall fördjupa 
förståelsen ytterligare för innebörderna sårbarhet, mod och inbjudan.  
 

Sårbarhet  
Med stöd i avhandlingens resultat och den sammanfattande förståelsen kan vi 
förstå att existentiell oro innebär en känsla av att vara frånkopplad från livet. 
Vid existentiell oro infinner sig en känsla av vilsenhet inför var de unga vuxna 
hör hemma och en känsla av hopplöshet då livet upplevs levas nära ett mörker. 
De unga vuxna längtar efter sig själva så som de var tidigare i livet. Samtidigt 
kämpar de i ensamhet för att få tillvaron att fungera. För att förstå sårbarheten 
tas stöd i filosofin där Kierkegaard och Heidegger bidragit med texter i vilka 
människans existentiella villkor och sårbarhet belyses. Kierkegaard påtalar att 
likväl som kroppen växer, växer även människans inre och en dag, oundvikligt 
och naturligt, möter människan frågan om meningen med livet. Denna inre 
växt innebär att människan ständigt är i en tillblivelseprocess (Kierkegaard se 
Harris & Lagerström 2014).  
 
Kierkegaard beskriver tre stadier på livets väg (tre möjliga sätt att leva) som 
människan går igenom för att växa som människa. Den estetiska (sinnliga), 
det etiska (innerliga) och det religiösa (andliga) stadiet. För varje stadie drivs 
människan framåt av livets motsättningar och förtvivlan. Valen som 
människan gör leder över till nästa stadie i en strävan efter att finna sig själv. 
Människan påverkas och förändras av livet. Kierkegaard beskriver att 
människan idag är på ett sätt men efter en tid kan människan vara någon 
”annan”. Det är oundvikligt för människan att inte tänka på denna ”annan”, då 
denna annan innebär att se sig själv som en möjlighet för framtiden 
(Kierkegaard se Harris & Lagerström 2014). Avhandlingens resultat visar att 
de unga vuxna har en längtan efter att bli ”sig själva” igen. Den sårbarhet som 
de lever med innebär en osäkerhet och rädsla för att blotta den nya sårbara 
personen. De är rädda för att bli fördömda eller utnyttjade och att omgivningen 
ska identifiera dem som svaga. Det är svårt att prata om och visa den 
existentiella oron för andra. Av rädsla för vad andra skall tycka och tänka och 

                                                      
11 I diskussionen används i relation till filosofin såväl original som sekundärkällor. 
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av rädsla för att andra skall utnyttja sårbarheten håller de upp en fasad av att 
allt är som vanligt. Samtidigt pågår det under fasaden ett kaos av känslor som 
de unga vuxna försöker hantera och förstå. Med utgångspunkt i Kirkegaards 
beskrivning av de olika stadierna som människan går igenom kan detta förstås 
som att de unga vuxnas växt och utveckling inte framskrider. Oron inför att 
inte bli accepterad av omgivningen gör att rörelsen i tillvaron avstannar. 
Kierkegaard menar vidare att spänningen mellan nuet och framtiden är det 
som startar sökandet efter meningen med livet (Kierkegaard se Harris & 
Lagerström 2014). Det faktum att människans tid är ändlig skapar ängslan och 
förtvivlan vilket driver människan till att göra val i livet. Även Heidegger 
(2013/1927) beskriver människan som ständigt på väg, från det som varit, 
genom nuet och mot framtiden. Heidegger beskriver hur riktningen mot 
framtiden innebär en möjlighet att utvecklas. Att som människa vara 
medveten om livets ändlighet och dödens ofrånkomlighet är att leva sant och 
autentiskt.  

Medvetenhet om livets ändlighet blir en drivkraft för ett sant liv samtidigt som 
det kan innebära ångest och inskränka människans existentiella möjligheter. 
Insikten om livets ändlighet innebär en existentiell sårbarhet (Heidegger 
2013/1927).  Ånger kan ses som samvetets tillrättavisning vilket ger oss en 
chans att göra annorlunda nästa gång (Kierkegaard se Harris & Lagerström 
2014; Heidegger 2013/1927). Den existentiella oro som unga vuxna lever med 
väcks av att vilja välja rätt väg i livet för att finna sig själva. Samtidigt 
förtvivlar de över att inte veta vilken väg som är den rätta.  Det dilemma det 
innebär att göra val och att aldrig i förväg riktigt kunna veta vilket val som är 
det bästa skapar en känsla av sårbarhet. Kierkegaard menar att människan kan 
välja att inte göra val och istället följa det som andra väljer. Att inte själv göra 
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och osäkerhet som ett sätt att vara öppen för den andra och öppen inför vad 
som krävs i situationen.  
 
Todres, Galvin och Holloway (2009) beskriver att vara människa är att befinna 
sig i gemenskap med andra och det pågår alltid ett ”spel” eller en dialog mellan 
det som är gemensamt och det som är olikt den andre. I mötet mellan unga 
vuxna och vårdare väcks sårbarheten av att vara människa. I mötet riskerar 
båda parter inte bara att blotta sin inre oro, utan de riskerar även att bli 
avvisade av varandra. För den unga vuxna kan avvisandet visa sig som att inte 
bli lyssnad till eller som att bli kategoriserad utifrån ett diagnoskriterium. 
Avvisandet innebär en känsla av att inte vara hörd eller sedd vilket innebär att 
de existentiella tankarna trycks tillbaka och vänds inåt och en större oro 
infinner sig. Genom att bli avvisad av vårdaren ökar känslan av att vara 
betydelselös och en känsla av hjälplöshet uppstår och den unga vuxna kastas 
tillbaka till att hantera den existentiella oron i ensamhet. Vårdares sårbarhet 
väcks i mötet med unga vuxna med existentiell oro då de känner ett stort 
ansvar att stödja deras välbefinnande. Samtidigt som det finns en risk för att 
säga och göra något som riskerar att den unga vuxna lämnar mötet. Då 
vårdaren blir avvisad väcker detta känslor av att inte räcka till som människa. 
Denna rädsla eller osäkerhet inför att möta människors existentiella 
dimensioner finns beskrivet i relation inte bara till oro, utan också i relation 
till människor med allvarlig, eller dödlig sjukdom. Exempelvis beskriver 
Keall, Clayton och Butow (2014) att inom palliativ vård kan existentiella 
frågor försummas på grund av tidsbrist, en rädsla för att konversationen 
kommer att förvärra patientens situation eller brist på kompetens angående 
hur vårdare kan närma sig existentiella frågor. Andra orsaker kan vara att 
vårdare upplever existentiella frågor som energikrävande och dränerade då de 
själva blir påverkade i samtalet och därför undviker att ta upp ämnet eller 
undviker att gå djupt in i samtalen (Strang, Henoch, Danielson, Browall & 
Melin-Johansson 2014). Detta visar sig också i den här avhandlingens resultat 
genom att vårdare beskriver att samtal med unga vuxna väcker upp egen 
existentiell oro som de aktivt behöver förstå för att kunna vara trygga vårdare 
i samtalet. Denna sårbarhet hos vårdarna är betydelsefull att beakta för att 
möjliggöra för vårdare att möta unga vuxna med existentiell oro på ett sådant 
sätt att det främjar välbefinnande. 

Mod 
Utifrån avhandlingens resultat framstår ett ömsesidigt mod hos både de unga 
vuxna och vårdarna som centralt. Ur de unga vuxnas perspektiv kan modet 
beskrivas som att balansera livets sårbarhet och svåra utmaningar samtidigt 
som det krävs ett mod för att öppna upp sitt innersta och berätta sin 
livsberättelse. Från ett vårdarperspektiv har mod beskrivits som att 
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exempelvis ha mod att agera i situationer då patientens integritet eller 
autonomi riskerar att skadas på grund av andra vårdares handlingar eller på 
grund av felaktiga rutiner (Kleemola, Leino-Kilpi & Numminen 2020). Modet 
så som det framträder i föreliggande avhandlings resultat relaterar dock utifrån 
ett vårdarperspektiv mer till vårdarens förmåga att lyssna och ta del av den 
unga vuxnas berättelse. Arman (2007) beskriver att en modig vårdare har 
förmåga att möta aspekter av livet relaterade till mänsklig sårbarhet, lidande 
och död. Om detta mod saknas kan vårdaren stänga ögonen för lidandet och 
sårbarheten och istället fokusera på generella lösningar och rutiner. För att ha 
mod att förbli närvarande med en lidande patient och ”vittna” om det som 
berättas, behöver vårdaren en grund och en kunskapsbas som innehåller alla 
aspekter av mänsklig existens. Vidare belyser Arman (2015a) att det behövs 
en öppenhet och en beredskap för att ta emot berättelsen från en lidande 
person. I mötet med den lidande människan behöver vårdare mod att visa att 
de ”tål att se och orkar höra berättelsen”. Koskinen och Lindström (2015) 
beskriver patientens behov av att bli lyssnad till, och att vårdaren genom 
lyssnandet visar mod att möta patientens sårbarhet. Genom att bli lyssnad till 
skapas en gemenskap och förutsättningar för en rörelse mot hälsa och 
välbefinnande. Ett sätt att utveckla förmågan att lyssna är genom reflektion 
(Ekebergh & Lindberg 2020) och exempelvis beskriver Udo, Danielson och 
Melin-Johansson (2013) att sjuksköterskor, inom cancervård, som fått 
reflektera över vårdsituationer ur ett existensfilosofiskt perspektiv får en ökad 
förståelse och ökat mod att vara närvarande med allvarligt sjuka patienter.  
 
När vårdaren upplever en osäkerhet i mötet med den unga vuxna, kan modet 
att stanna kvar i berättelsen och lyssna svika. Osäkerheten kan ta sig uttryck i 
att vårdaren börjar ställa specifika och riktade frågor, som de unga vuxna 
förväntas besvara, för att kunna bedöma och guida vidare till någon som har 
bättre kvalifikationer. Ibland används också olika former av frågeformulär där 
den unga vuxna förväntas gradera sin ohälsa. Bornemark (2018) beskriver att 
sjukvård idag styrs av evidensbaserad kunskap där frågan om orsak och 
verkan är central. Orsak-verkan samband skall kunna upprepas oavsett 
kontext och effekten skall vara densamma oavsett vem som ger eller får stödet. 
Resultatet i avhandlingen visar att den existentiella oron tar sig olika uttryck 
hos olika människor. Att då mötas av förutbestämda frågeformulär eller ett 
ensidigt fokus på att finna orsak innebär att den enskilda människans unika 
behov riskerar att inte få utrymme. Istället behöver vårdarna vara modiga och 
våga gå utanför förbestämda ramar och öppna upp för oväntade dimensioner 
i samtalet. Sommer och Saevi (2017) lyfter att modeller eller program är i sig 
potentiellt stödjande, men att det finns en risk att de inte ger stöd utifrån den 
enskilda människans behov. Det sätt på vilket vården organiseras och 
praktiseras riskerar att bidra till att patienter inte alltid känner sig sedda 
(Galvin & Todres 2013). Patientens unika behov kommer i skymundan i en 
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kultur som i allt högre grad har prioriterade mål, smala och specialiserade 
resultatinriktningar och där människan riskeras att kategoriseras. I detta 
förhållningssätt finns inte heller möjlighet att svara an mot frågan: var finns 
jag i allt detta? (Galvin & Todres 2013). Udo (2014) belyser vikten av ökad 
medvetenhet om innebörden i de existentiella frågorna och vad dessa kan 
betyda för vårdandet. Sjuksköterskor möter patienter i många olika 
sammanhang och det är av vikt att de har förmåga att reflektera över 
existentiella frågor i vårdandet för att bättre kunna stödja patienter till hälsa. 
Utifrån ett livsvärldsperspektiv riktas vårdandet mot det unika hos individen 
bakom en medicinsk symtombild och därmed möjliggörs ett individanpassat 
stöd för att stärka dennes hälsoprocesser (Nyström 2012). 
 
Vid existentiell oro behöver den unga vuxna ett behov av stöd för att kunna 
lägga livets pussel, samtidigt som det finns en motsträvighet till att söka stöd 
då det innebär att blottlägga sig själv och visa sig sårbar. Med utgångspunkt i 
avhandlingens resultat kan en plats att vila på där den unga vuxna kan finna 
sin egen väg i livet innebära skillnad på liv och död. Det krävs mod av vårdare 
att öppna upp för livsberättelsen och att stanna kvar, lyssna och ställa frågor 
och därmed fördjupa förståelsen för det sagda och ibland kanske osagda. Att 
stanna kvar i berättelsen kan inge hopp om en ljusare framtid.  När den unga 
vuxna har modet att öppna upp för det svåra i livet och då vårdaren har 
förmåga att ta emot livsberättelsen infinner sig en existentiell bekräftelse som 
innebär en plats att vila på. Med stöd i avhandlingens resultat ökar förståelsen 
för vad som riskerar att hända då vårdarna inte utgår från den unga vuxnas 
behov utan istället väljer att följa färdiga riktlinjer. De unga vuxna blir i dessa 
situationer inte bekräftade i sin sårbarhet och modet att fortsätta dela sin 
livsberättelse avstannar, de kan då välja att avsluta relationen vilket i värsta 
fall kan innebär ett ökat lidande.  

Inbjudan 
Resultatet visar att möjligheter till välbefinnande innebär att genom 
livsberättelsen få frihet att formulera ord för vad det innebär att leva med 
existentiell oro, ord som leder den unga vuxna framåt i förståelsen för 
livssituationen. För att livsberättelsen skall få komma fram när unga vuxna 
söker stöd hos vårdare behövs det en inbjudan till att berätta om den 
existentiella oron. Samtidigt behöver vårdare bli inbjudna till att få ta del av 
livsberättelsen. Inbjudan kan utifrån resultatet i avhandlingen förstås som en 
ömsesidig process för att nå djupare dimensioner av den existentiella oron och 
möjliggöra välbefinnande. 

I resultatdiskussionen har Kirkegaards och Heideggers texter bidragit till 
fördjupad förståelse. För att ytterligare utveckla reflektionerna i relation till 
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avhandlingens resultat reflekteras i den kommande texten till Young, De 
Beauvoir och Sartre. Studie II fokuserar på unga kvinnor och studie III på 
unga mäns tillvaro. I den följande texten görs reflektioner till på vilket sätt 
unga kvinnor respektive unga mäns situation kan förstås. I avhandlingens 
resultat (II) visar sig vilsenhet i en okänd terräng som en essentiell innebörd 
av existentiell oro så som det erfars av unga kvinnor. Den essentiella 
innebörden konstitueras av att spela ett spel som innebär att hålla uppe en 
fasad inför andra och ibland inför sig själv för att ha möjlighet att ta sig an 
livet. För att ytterligare fördjupa förståelsen av unga kvinnor och för 
betydelsen av en inbjudande vårdrelation tas utgångpunkt i Young (2005) och 
de Beauvoir (1949/2002). Young och de Beauvoir skriver att för att förstå 
kvinnor som lever i västvärlden, inklusive Sverige, behöver vi förstå att 
kvinnorna befinner sig i en patriarkal struktur som bestämmer hur kvinnor 
skall leva sina liv och som sätter gränser för kvinnans frihet. Detsamma är 
också överförbart till synen på unga män och hur de ska leva sina liv för att 
uppfylla normer och krav från samhället, men normer och krav tar sig olika 
uttryck för kvinnor och män. Begreppet frihet är centralt i existensfilosofiska 
idéer av vad det innebär att vara människa, kvinna och man. Frihet skall här 
förstås som ett ontologiskt begrepp. Sartre (1943/2003) menar att människan 
i varje situation är absolut fri att själv besluta om hur livet skall levas. I relation 
till Sartres tankar om frihet menar de Beauvoir (1949/2002) att kvinnan som 
situerad i en kulturell kontext tenderar att internalisera samhällets krav och 
normer på ett sätt som innebär att hon tar sig an dessa krav och normer som 
om de vore hennes egna vilket begränsar friheten att leva autentiskt. Dessa 
tendenser till internalisering kan ses i resultatet och kan bidra till en förståelse 
varför kvinnan upplever existentiell oro där hon tvingas spela ett spel för att 
accepteras av andra och av sig själv. Spelet innebär att försöka att fly från en 
situation som är omöjlig att fly ifrån. Istället bedrar kvinnan sig själv i flykten.   

I vårdvetenskaplig mening innebär denna reflektion att vårdare som möter 
unga kvinnor som bär på en fasad och ger uttryck för en vilsenhet måste vara 
medvetna om att spelet är en del av de unga kvinnornas liv. Vårdandet bör 
således riktas mot att försöka att möjliggöra för kvinnan att förstå varför hon 
spelar ett spel och möjliggöra för henne att känna sig stärkt i att leva sitt liv så 
som hon egentligen vill och önskar. Situation, fakticitet i relation till frihet så 
som det beskrivs av de Beauvoir kan hjälpa vårdare att förstå vad det innebär 
att vara ung kvinna med existentiell oro. Denna förståelse kan vara ett stöd för 
att i mötet med kvinnan var inbjudande, i den bemärkelsen att det finns en 
öppenhet inför att kvinnan inte alltid direkt vågar berätta hur hon har det eller 
hur hon mår, eftersom vårdarna är en del av situationen som kan innebära att 
de själva har internaliserat den västerländska synen på hur en ung kvinna skall 
vara. Denna möjliga internalisering kan hindra ett inbjudande möte och sätta 
gränser för öppenheten och förståelsen på ett sådant sätt att kvinnan inte vågar 
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berätta. Ekebergh (2019) beskriver att reflektionen kan vara ett stöd för 
vårdare att få syn på sig själva och den möjliga risken i vad internalisering kan 
betyda för en inbjudande vårdrelation. För att vårdandet skall bidra till 
välbefinnande är det därför av vikt att vårdare reflekterar över sin egen 
förförståelse av unga kvinnors situation. 

Ovanstående reflektion har sin utgångspunkt i situationen och fakticitetens 
betydelse för en inbjudande vårdrelation med stöd i unga kvinnors situation. 
Denna reflektion är minst lika relevant gällande situationen och fakticitetens 
betydelse för en inbjudande vårdrelation avseende unga män. Den essentiella 
innebörden av existentiell oro så som det erfars av unga män (III) beskrivs 
som att leva nära ett bottenlöst mörker vilket konstitueras av att bära ett hårt 
skal. Här kan nödvändigheten av att bära ett hårt skal förstås utifrån att även 
unga män befinner sig i en kultur där manlighet är definierat och internaliserat 
så som att inte visa sig svag, inte visa känslor och vara stark, vilket sätter 
gränser för unga mäns möjligheter att leva ett autentiskt liv. Situationen och 
den internalisering av hur en man skall vara i ett västerländskt samhälle 
påverkar därför unga mäns möjligheter att bjuda in och bli inbjuda till ett 
vårdande på liknande sätt som för unga kvinnor. Karlsson (2019) beskriver 
detta som att normen är att mannen alltid måste prestera och aldrig kan visa 
svaghet. Ur ett existentiellt perspektiv omöjliggör dessa förväntningar 
mannens möjlighet att leva ett autentiskt liv i vilket han kan komma till insikt 
om och utvecklas i sin fulla potential. Utifrån avhandlingens resultat kan detta 
förstås som att mannen befinner sig i en omöjlig situation där han tvingas 
upprätthålla en fasad på samma gång som hans inre är fyllt av oro. Det krävs 
också i situationen en stor kraft för att våga låta fasaden rämna och för sig 
själv och andra inse behovet av stöd.  

Danielsson, Bengs, Samuelsson och Johansson (2011) belyser att vid psykisk 
ohälsa behövs en ökad medvetenhet om hur unga kvinnor och män påverkas 
av samhälleliga könsnormer. Denna medvetenhet är av betydelse för att 
vårdare skall kunna möta de unga vuxna utifrån deras villkor. Vidare belyser 

 att vid depression kan fasaden vara ett sätt 
för individen att bevara sin mänsklighet då den skyddar mot att blotta 
sårbarheten. Samtidigt finns det en önskan om att bli sedd och hörd i kampen 
för att finna hopp i livet igen. Denna tvetydighet är en utmaning för vårdaren 
att förstå när personer gömmer sig för att skydda sin sårbarhet. Detta 
resonemang är i likhet med avhandlingens resultat och det kan ses som 
betydelsefullt för vårdare att förstå betydelsen av att bära en fasad och för 
vikten av att öppna upp för det som finns bakom fasaden.   

Resultatet visar att de unga vuxna under en längre tid har strävat efter 
välbefinnande på många olika sätt; i ensamhet, med familj och nära vänner. 
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När de väl söker stöd hos professionella vårdare finns det en drivkraft i att 
försöka finna sig själva. För att ha mod att dela sin livsberättelse behövs möten 
med personer som har kunskap och förståelse för sårbarheten hos de unga 
vuxna. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan det ses som angeläget att stärka 
unga vuxnas livskraft. Dahlberg (2020) beskriver att livskraft innebär att 
människor känner sammanhang och mening i tillvaron. Vidare menar 
Dahlberg att i människan finns det en stark inbyggd förmåga till existentiell 
växt och självläkning men ibland kan människan behöva hjälp för att kunna 
växa och läka. Existentiell läkning och växt kan erfaras genom samtal som har 
som utgångspunkt att stödja och stärka hälsoprocesser hos människor som 
själva vill undersöka och hantera livets svårigheter. När människan har 
visioner för framtiden och ser livets möjligheter kan hon leva autentiskt, vilket 
innebär att med ett engagemang, lust och livskänsla välja livet (van Deurzen 
2010). 
 
För att utveckla ett vårdande som möjliggör unga vuxnas välbefinnande måste 
en utgångspunkt vara att förstå att unga vuxna och vårdpersonal som 
kroppsliga. Båda bär på en förståelse och har erfarenheter från sina respektive 
livsvärldar. I förhållandet mellan dem kommer det alltid att finnas både 
synliga och osynliga aspekter. Todres, Galvin och Dahlberg (2014) beskriver 
vikten av att förstå vad den levda kroppen uttrycker. Kroppen kan avslöja mer 
än det som sägs med ord, till exempel en orolig blick. Genom kroppen blir vi 
varse  världen och världen påverkas av kroppen. Vi befinner oss i världen 
tillsammans med andra och beroende på hur kroppen är riktad får världen 
mening. Genom sitt lidande stänger den unga vuxna kroppen för världen, 
kanske utifrån rädsla och en känsla av att situationen känns skrämmande då 
de ställs inför nya och okända förändringar. För att unga vuxna och vårdare 
skall kunna mötas i en vårdande relation där båda är inbjudna till att dela unga 
vuxnas livsberättelse behöver det finnas en mellanmänsklig kontakt dem 
emellan. Arman, Alvenäng, Madani, Hammarqvist och Ranheim (2013) 
menar att en vårdande relation skapas i mötet mellan patientens öppenhet och 
vårdgivarens avsikter att tillhandahålla vård som främjar välbefinnande. 
Kännetecknet för en vårdande relation är det professionella engagemanget 
som fokuserar på patientens livsvärld. Det professionella engagemanget 
innebär att vårdaren är närvarande genom sin egen kunskap och erfarenheter 
i mötet med patienten (Dahlberg & Segesten 2010).  
 
Resultatet visar att unga vuxna genom att få berätta om sin existentiella oro 
och sätta in den i olika situationer tas små, långsamma steg mot en ökad 
förståelse. Genom vårdarnas frågor får den unga vuxna sätta ord på det som 
känns svårt och med ett nytt perspektiv och i nya sammanhang ökar 
förståelsen för den egna situationen. Svenaeus (2010) menar att för att förstå 
nutiden, i förhållande till vår framtid och vårt förflutna strukturerar vi våra 
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erfarenheter i form av berättelser. Svåra händelser i livet såsom sjukdom 
bidrar till en splittring i berättelsen. För förståelse behövs möjligheter att 
berätta historien på ett annat sätt än tidigare (Svenaeus 2010). Genom att 
vårdaren öppnar upp för den unga vuxnas berättelse ges utrymme att växa mot 
en ny och djupare förståelse av den existentiella oron. Förståelsen ger 
utrymme att återhämta sig och kraft att möta livets utmaningar. Ökad 
förståelse innebär en möjlighet att se hur livssituationen kan hanteras vid 
andra liknande situationer, vilket ger kraft att växa som individ och 
handlingskraft för framtiden.  Sommer och Saevi (2017) beskriver att stöd (vid 
psykisk ohälsa) som är förankrat i autonomi och respekt för ungdomars egna 
förmågor öppnar upp ett utrymme för deras nutid och framtid. I detta utrymme 
kan unga vuxna få tillgång till friheten att vara och att bli den de önskar. Moore 
och Goldner-Vukov (2009) menar att när existentiell oro förstås som en del 
av att vara människa möjliggör det en förståelse av livet på ett djupare sätt och 
därmed en chans till återhämtning och ökad motståndskraft mot livets 
utmaningar i framtiden. 

Slutsats 
Avhandlingen bidrar med kunskap om hur unga vuxna erfar sin tillvaro vid 
existentiell oro och vad som möjliggör välbefinnande vid existentiell oro 
utifrån unga vuxna och vårdares erfarenheter. Existentiell oro är ett komplext 
fenomen som innebär sårbarhet, mod och inbjudan för att möjliggöra 
välbefinnande. Sårbarhet innebär att visa sina innersta känslor. Mod innebär 
från de unga vuxnas perspektiv att dela med sig av sin livsberättelse och från 
vårdarnas perspektiv att våga bjuda in berättelsen, samt att våga komma i 
kontakt med de egna känslorna som samtalet kan väcka. För att möjliggöra 
välbefinnande är en ömsesidig inbjudan central, där den unga vuxna delar med 
sig av sin livsberättelse och där vårdarna öppnar upp för berättelsen. Unga 
vuxnas tillvaro är präglad av den existentiella oron och de strävar efter 
förståelse för vem de har blivit och hur livet kan hanteras. Vid existentiell oro 
erfars en vilsenhet i relation till den egna hemhörigheten, och livet levs nära 
ett bottenlöst mörker, där rörelsen i livet har saktats ner. Utifrån samhälleliga 
och personliga normer och värden försöker unga vuxna finna sin ”nya” plats i 
livet¸ de försöker hitta mening och sammanhang och strävar efter 
välbefinnande. I de unga vuxnas längtan efter att förstå hur livet kan hanteras, 
finns det en kraft till växt och rörelse vilket är av betydelse för att möjliggöra 
välbefinnande. De unga vuxna behöver finna en plats att vila på för att lägga 
livets pussel och få balans mellan rörelse och vila. I denna balans finns en 
möjlighet att finna sig själv. I relation till vårdvetenskap, filosofi och 
forskning går det att förstå vikten av den vårdande relationen. I den vårdande 
relationen finns potential att rikta vårdandet mot att stödja och stärka unga 
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vuxnas egna hälsoprocesser till välbefinnande. I den vårdande relationen 
tillåts de unga vuxnas livsberättelse ta plats och genom reflektion med vårdare 
som är närvarande och lyssnande finner de unga vuxna en plats att vila på. För 
att vara närvarande och lyssnande behöver vårdaren visa egen sårbarhet och 
ha mod att bjuda in den unga vuxna att dela sin livsberättelse samt ha mod att 
stanna kvar i mötet oavsett vad som visar sig. För att se den existentiella 
dimensionen i livsberättelsen behöver vårdare gå bortom färdiga 
frågeformulär och graderade enkäter då dessa riskerar att skymma sikten för 
den existentiella oron. 

Avhandlingen visar att utifrån ett livsvärldsteoretiskt perspektiv för vårdande 
finns det en möjlighet till vårdande som främjar välbefinnande. Utifrån ett 
livsvärldsteoretiskt perspektiv finns en öppenhet för existentiella dimensioner 
i unga vuxnas livsberättelser. Detta kan vägleda vårdande som möjliggör för 
unga vuxna att hitta en plats där de får vara sårbara och där det finns förståelse 
för deras existentiella oro, vilket möjliggör för unga vuxna att hitta sig själva 
och en hemhörighet. Att finna sig själv innebär en ökad motståndskraft till 
livets ibland svåra och utmanande situationer. 
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Förslag till ytterligare forskning  
 

 Fördjupa förståelsen för fenomenet existentiell oro genom att 

undersöka hur unga vuxna som inte har sökt stöd erfar 

existentiell oro.  

 Utifrån resultaten i studie II och III utveckla ett 

skattningsinstrument som kan ha potential att fånga 

existentiella innebörder av oro.  

 Fördjupa förståelse för anhörigas och nära vänners 

erfarenheter när en närstående ung vuxen lever med 

existentiell oro.  

 Fördjupa förståelsen för sociala mediers inverkan på 

existentiell oro hos unga vuxna. 

 Undersöka betydelsen av digitala möten (appar) för att 

främja välbefinnande vid existentiell oro hos unga vuxna. 

 Undersöka betydelsen av stödlinjer (telefonlinjer, BRIS) för 

att främja välbefinnande vid existentiell oro hos unga vuxna.  

 Interventionsstudier för att stärka vårdare och 

sjuksköterskestudenters beredskap för att genomföra samtal 

med unga vuxna som erfar existentiell oro 
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Kliniska implikationer på vårdvetenskaplig grund  
Kliniska implikationer på vårdvetenskaplig grund handlar här om att skapa 
förutsättningar för att stödja och stärka hälsa och välbefinnande hos unga 
vuxna som lever i en tillvaro präglad av existentiell oro. Utifrån avhandlingens 
resultat ges här förslag på hur vården kan stärka och stödja unga vuxna som 
lever i en tillvaro med existentiell oro 

 Med stöd i ett vårdvetenskapligt och existensfilosofiskt 

perspektiv utveckla vårdares förmåga att möta unga vuxnas 

berättelser om hur det är att leva med existentiell oro  

 I mötet med unga vuxna med existentiell oro utveckla 

förmågan att utgå från den unga vuxnas levda erfarenhet, 

samt utveckla förmågan att tillsammans med den unga vuxna 

reflektera över hinder och möjligheter för välbefinnande 

 Skapa vårdande miljöer som främjar mötet mellan den unga 

vuxna och vårdare 

 Utveckla ett vårdande som stödjer unga vuxnas egen kraft till 

växt och rörelse 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

Tack! 

Då var de dags att formulera de sista orden som knyter ihop min tid som 
doktorand. Lite mer än 5 år har gått sedan jag påbörjade min doktorand resa 
genom att utforska unga vuxnas existentiella oro. Det har varit en fantastisk 
resa men samtidigt stundtals krävande. Det finns så mycket att vara tacksam 
över att ha fått möjligheten att gå en forskarutbildning och det är många 
personer som har påverkat min tid som doktorand.   

Först vill jag rikta ett stort TACK till de unga vuxna som så frikostigt och 
öppen hjärtligt delat med sig av hur det är att leva med existentiell oro, utan 
er hade avhandlingen inte varit möjlig. Jag vill även rikta ett stort TACK till 
de vårdare som deltagit med sina erfarenheter av samtal med unga vuxna. Alla 
era berättelser bidrar med kunskap som förhoppningsvis öppnar upp för nya 
sätt att förstå existentiell oro samt öppnar upp för nya sätt att möjliggöra 
välbefinnande vid existentiell oro.  

Tack till Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås för att 
jag fick möjlighet att vara doktorand hos er, tack Gunilla Carlsson och 
Elisabeth Lindberg för att ni trodde på mig och gav mig möjligheten att bli 
doktorand, det är jag så tacksam för. Tack till Linnéuniversitet, där jag först 
var inskriven som doktorand. Ett speciellt tack till forskningssamordnare 
Catarina Gaunitz för allt stöd till en ny förvirrad doktorand och till alla i 
doktorandgruppen på Linnéuniversitet, det var alltid lika roligt och 
utvecklande att ses.  

Utan god handledning hade det inte blivit någon avhandling och därför vill jag 
tacka mina fantastiska handledare som har funnits vid mina sida under alla år 
och som med säkra händer guidat mig genom doktorandtiden och 
forskningsprocessen. Elisabeth Lindberg (huvudhandledare), tack för att du 
alltid har fått mig att känna att du har tid för mig. Genom värdefulla 
reflektioner och diskussioner har du fått mig att växa in i rollen som forskare. 
Du har lyssna in mig och med en öppenhet väglett mig för att komma ett steg 
vidare med stort tålamod och du har gett mig mod att våga ta ut svängarna och 
pröva mina egna vingar. Du har tålmodigt väntat ut mig men också pressat 
mig när det har behövts. Till Gunilla Carlsson (f.d. huvudhandledare, nu 
bihandledare), tack för ditt förtroende och din entusiasm för ämnet existentiell 
oro hos unga vuxna. Du har inspirerat mig att följa fenomenet så som det har 
visat sig under hela forskningsprocessen.  Genom våra samtal har du stärkt 
mig att våga tro på mig själv och växa som individ och som forskare. Du har 
alltid varit öppen för mitt sätt att förstå för att guida mig vidare mot nya 
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Healthcare professionals’ lived experiences of

conversations with young adults expressing

existential concerns

Introduction: This paper describes first-line department

healthcare professionals’ experiences of conversations

with young adults (16–25 years) who express existential

concerns. Existential concerns encompass questions about

the meaning of life and the choices people must make,

and they are sometimes expressed during the period in

which a child is becoming an adult. Sometimes the tran-

sition to adulthood can be difficult, and many young

adults seek support from people in first-line departments,

such as primary care providers, youth guidance centre

personnel and student health service employees in high

schools and universities. Conversations in which existen-

tial concerns are recognised may be important for pre-

venting mental illness in the future.

Aim: The study aimed to describe healthcare profession-

als’ lived experiences of conversations with young adults

who express existential concerns.

Approach and methods: This qualitative study utilises the-

matic meaning analysis. Interviews were conducted

with healthcare professionals working in first-line

departments, and data were analysed based on the

principles of reflective lifeworld research. The study fol-

lowed ethical codes of conduct and conformed to the

ethical guidelines adopted by the Swedish Research

Council.

Findings: The results are presented in three themes of

meaning: searching for innermost thoughts requires

being present, uncertainty about the unpredictable and

awakening of one’s own existential concerns.

Conclusions and implications: Healthcare professionals are

affected when young adults express their existential

concerns, and they need more support to strengthen

their ability to stay present and create inviting

atmospheres.

Keywords: caring, caring science, conversations,

existence, existential, healthcare professionals, lifeworld,

reflective lifeworld research, thematic meaning analysis.
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Introduction

Young adulthood can be a challenging period of life. It is a

time of instability, self-focusing and attempts to create

meaning while striving to become an independent adult.

Human beings confront questions about the meaning of

existence, the choices we must make and the responsibili-

ties we have. These can be referred to as existential con-

cerns, and they are actualised during the period in which a

child is becoming an adult (1). In this article, we use the

term ‘young adults’ to describe young people from the ages

of 16–25. This is a time in life during which most young

adults finish their education and move away from home

(1). For most young adults, the transition to adulthood is

positive, and they feel that they are maturing as humans.

However, sometimes this period in life can be difficult and

existential concerns can cause stress, doubts and worries.

A variety of factors, including one’s appearance, perfor-

mance requirements and the expectations one has about

life, can cause stress. Stress can be caused by a variety of

factors, including one’s appearance, performance require-

ments and the expectations one has about life. There is

also a risk that young adults can feel worried, which can

have negative consequences, including impaired social

function and impaired quality of life (2). In Sweden, the

prevalence of worrying has increased in young adults

ranging in age from 16 to 25 (2).
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Young adults might encounter obstacles when trying

to obtain care for their existential concerns. Studies have

shown that young adults have fear about seeking care

(3) and about not being taken seriously (4). They also

feel uncertain about where to find care for their existen-

tial concerns in relation to their mental well-being (5).

However, when seeking care, young adults are willing to

talk about their existential concerns (6). Young adults are

aware of their responsibilities regarding their health and

well-being, but they need individualised support and

information to make good choices (7).

From a caring science perspective, human beings are

individuals with psychological, physiological and existen-

tial dimensions, and the purpose of care is to strengthen

patients’ health processes so they can achieve health and

well-being. Caring science approaches care from a

patient’s perspective which includes possibilities to recog-

nise and alleviate suffering. The patients’ perspective

places a demand on healthcare professionals to provide a

caring relationship (8). In the present study, the terms

young adults and patients are used interchangeably

because the young adults have described a need for care

in which a caring relationship is a prerequisite for their

health and well-being.

Health includes the whole human being. It includes

having a sense of balance and well-being in relation to

life, which can be referred to as existential health. Exis-

tential health is attained when health processes are

strengthened and the patient regains balance in life and

is able to complete small and large life projects (9).

According to Sigudson, existential health should not be

defined as a separate dimension of health; instead, it

encompasses all aspects of health and is related to human

beings’ ability to reflect on their health and well-being

(10). Conversation is a central part of care; it gives young

adults the power and opportunity to experience well-

being. When engaged in a conversation, healthcare pro-

fessionals can help young adults create a sense of well-

being, relieve suffering and strengthen their ability to

create a meaningful existence (11, 12). In the field of

health care, patients’ statements are often interpreted

using a medical framework. When confronting existential

concerns, additional understanding is needed; thus, it is

important to consider the patient’s experience (12). How-

ever, there is a risk that healthcare professionals might

impose their own thoughts about what constitutes health

on young adults without knowing what the patients’

experience of health is or what health means for them

(13, 14). If the conversation allows the patient to speak

freely about their existential concerns, young adults can

express what is impeding in their lives, and new perspec-

tives can be gained and shared. By increasing under-

standing, it is possible to create meaning (15). This kind

of conversation is grounded in caring (16). Because suf-

fering in relation to mental health is a growing problem

in Sweden (17, 18) and around the world (18), it may be

important for healthcare professionals to create opportu-

nities for young adults to talk about their existential con-

cerns to avoid mental illness (19). Not addressing

existential concerns could lead to mental illness in the

future (20, 21).

Many young adults seek support from people in first-

line departments, such as primary care providers, youth

guidance centre personnel and student health service

employees in high schools and at universities. The people

working in these units may not provide all the care that

is needed, but they can identify the causes of existential

concerns, and from there refer individuals to other units

that can provide the required care. In order to provide

care for young adults expressing existential concerns, it is

important to investigate the experiences that healthcare

professionals working in first-line departments have of

these types of conversations.

Aim

The study aimed to describe healthcare professionals’

lived experiences of conversations with young adults

who express existential concerns.

Method

This qualitative study utilises thematic meaning analysis

based on reflective lifeworld research (RLR) as described

by Dahlberg, Dahlberg and Nystr€om (22). The epistemo-

logical foundation of RLR is grounded in phenomenology

and the lifeworld theory. RLR is phenomena-oriented;

thus, the phenomenon of the study is the focus of both

data collection and analysis. In the present study, the

phenomenon is as follows: conversations with young adults

expressing existential concerns. Methods used to apply RLR

include openness and sensitivity to the phenomenon and

‘bridling’ of the preunderstanding throughout the entire

research process. Bridling means to have an open and

reflective attitude throughout the entire research process

in order to better understand ‘the otherness’ of the phe-

nomenon and not make assumptions based on preunder-

standing (22). Bridling enables researchers to reveal the

different nuances of the phenomenon being studied.

Thus, in this study, the interviews and the analysis were

both conducted with openness and using a reflective

approach.

Setting and participants

A total of 17 healthcare professionals working in different

first-line departments (student health services in a high

school, student health services at a university, a youth

guidance centre and a primary health care centre) were

included in the study. Sixteen women and one man
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ranging in age from 40 to 62 participated. The healthcare

professionals represented a variety of professions: one

paediatric nurse, four public health nurses, four mid-

wives, seven counsellors and one psychologist. First, a

letter was sent to the chiefs of each of the first-line

departments. After receiving approval from each health-

care unit’s chief, the researcher attended a work meeting

with the healthcare professionals to inform them about

the study. The inclusion criterion for the study was that

the healthcare professionals must have a lived experience

of conversations with young adults who expressed exis-

tential concerns.

Data collection

The lived experiences of healthcare professionals’ conver-

sations with young adults who express existential con-

cerns were explored in lifeworld interviews, with a

reflective and open stance towards the phenomenon

(22). A total of 11 interviews were conducted, seven

individual interviews, two group interviews and two 2-

person interviews. The interviews lasted from 38 to

80 min. All informants were initially invited to describe a

situation in which they had a conversation with a young

adult who expressed existential concerns. Follow-up

questions were asked to explore the phenomenon fur-

ther, such as ‘Can you explain further?’ and ‘How did

you feel?’. All the interviews were audiotaped and later

transcribed verbatim. Group interviews enabled the par-

ticipants to explore the phenomenon together and to

identify different nuances and achieve a deeper meaning

(23). Due to circumstances related to the informants’

working situations, two 2-person interviews were con-

ducted. Individual interviews were conducted with peo-

ple who either preferred that format or did not have any

colleagues who had experienced the phenomenon. All

interviews took place at the informants’ workplaces

according to their wishes.

Analysis

Data were analysed according to RLR principles (22).

The interviews were read until the researcher could

obtain a sense of the whole. Then, meaning units,

related to the phenomenon, were described with a few

words marked in the text. By constantly asking questions

and reflecting on the meanings in the text, a deeper

understanding of the phenomenon was obtained and the

analysis proceeded. In order to structure the meaning

units, different clusters were formed to classify the

meaning units into groups based on similarities and dif-

ferences. Forming clusters is a way to preliminarily struc-

ture the meaning. Thereafter, the process proceeded by

further investigating the clusters in relation to the phe-

nomenon, which resulted in three themes of meaning.

The analysis process constantly moved between evaluat-

ing the overall sense of the material and assessing the

units of meaning to identifying a new understanding of

the phenomena. The analysis process can be described as

a movement from the whole to the parts and then to a

new whole. This is done with openness and adherence

to the phenomenon as well as by applying a reflective

attitude (bridling) to better understand the nuances of

the phenomenon.

Results

The results are presented in three themes of meaning:

searching for innermost thoughts requires being present,

uncertainty about the unpredictable and awakening of

one’s own existential concerns.

Searching for innermost thoughts requires being present

The meaning of conversations with young adults is a

search for their innermost thoughts and feelings. The

experience is that ‘you must be a kind of detective . . .in

a careful way’. This means trying to grasp the essence of

what is said as well as reading between the lines and

assessing further actions to support young adults. In

order to read between the lines of what is said, the

healthcare professional must be present, which involves

listening to the young adults and observing their reac-

tions during the conversation. Depending on whether

the young adults provide short or detailed answers to the

questions being asked, or whether they do not answer

them at all, follow-up questions are formulated.

In order for the conversation to reach the young

adult’s innermost thoughts, an invitation to start talking

might be needed. According to the study participants, it

can be helpful to use different screening tools such as a

standard questionnaire in the conversation because these

initiate an invitation to talk about the situation. Then,

the screening tool can be used to clarify the young

adults’ answers and enable healthcare professional to

determine follow-up with questions so that the young

adults can dare to open up and share a little bit more

about their concerns.

In order to reach young adults, they must have the

chance to speak freely about the concerns they choose to

share. This means focusing on the young adults’ stories

to understand what the problem means to them. This

can be difficult because it is not always easy to describe

in words what is impeding. According to the experiences

shared by the healthcare professional in this study, exis-

tential concerns manifest in the conversation through a

true invitation, which occurs when they begin to ‘scratch

the surface a little’. To see and capture the existential

part of the situation, healthcare professionals and the

young adult must interact to identify the true problem
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‘it’s teamwork’. Through the conversation, words can be

found to describe what feels difficult and new perspec-

tives on the situation can be gained.

Healthcare professionals experience that a common

excuse for a visit is the need for help with bodily symp-

toms, such as pain, headaches or a rash. It is important

to take these comments seriously and devote time to the

patient’s bodily problems in order to establish a relation-

ship with the young adult. Through the conversation, a

picture emerges in which the bodily symptoms recede

and existential concerns appear.

to be able to come here, they describe pain in differ-

ent parts. . .then you have to pay attention to the

pain, before the conversation can get started.

The bodily problem can also serve as an excuse for the

healthcare professionals to book an appointment for fol-

low-up conversations in order to provide the best condi-

tions for the existential concerns to emerge. Thus, there

may be several opportunities to try to figure out the

actual problem in future conversations.

Based on the study participants’ responses, conversa-

tions with young adults that are expressing existential

concerns are viewed as a major responsibility. In that

type of conversation, healthcare professionals possess

power that means they can be open to listening or they

can shut down the possibility for an open, trusting con-

versation to take place in which existential concerns can

be voiced.

I’m sitting on a chair where I have the possibility to

choose whether to open or close the conversation,

I’m actually possessing that power.

Genuine listening and true presence are essential for

building trust. True presence is shown by trying to

demonstrate to young adults that they are important

‘they are worth listening to and meeting with respect’.

No matter what the young adults want to talk about

there is a need to be dedicated to the process, show inter-

est in what they are saying and not be judgemental. It is

extremely important to care about the moment and not

trivialise any problem; everyone is equally important and

clearly shows that ‘the time with me is yours and you

own it’. When young adults dare to share their existen-

tial concerns, it is important for healthcare professionals

to show their appreciation; any actions they take should

demonstrate that they are concerned about the young

adults’ well-being.

Uncertainty about the unpredictable

Healthcare professional experiences uncertainty about

the unpredictable before understanding what the conver-

sation will lead to and when they do not understand

what is being told to them. In order to be open to the

unspoken, healthcare professionals must be able to

remain quiet and listen to the story can unfold. Thus,

they must have the patience to stay in the conversation

no matter what arises. Uncertainty decreases when the

story gets a context; then an understanding of the young

adults’ situation gradually evolves.

the insecurity is about what the conversation is end-

ing up to be. But then you will feel more confident

as the context becomes apparent.

To avoid mistakes in the conversation, healthcare pro-

fessionals need to feel confident about preparing for this

type of situation. Reading journal entries from previous

conversations is one way to prepare; however, there is a

need to find a balance between what constitutes proper

preparation because the conversation cannot be fully

anticipated. Such preparation also means that the health-

care professional might take for granted what should

come up, thereby stifling the need to remain open-

minded to ensure that he or she is truly present.

Healthcare professionals also feel uncertainty when

they do not dare to trust what the young adults are say-

ing. Thus, healthcare professionals must express how

they perceive the conversation and also actually talk

about the fact that ‘now I don’t dare to trust you’. It is

essential to be sincere and honest without compromising

what the young adult is sharing. This shows that health-

care professionals are taking the conversation seriously

and not responding routinely. Sometimes healthcare pro-

fessionals feel that young adults are wearing a fac�ade that

conceals their true feelings.

you almost come every time with a smile, but you,

you are not happy; what is it?

When this occurs, there is a need to continue search-

ing for the actual problem. Several conversations might

be needed to find out what is hidden beneath the

surface.

Feelings of insecurity appear when healthcare profes-

sionals are faced with situations in which they might not

know how to deal with the problem or they might be

unable to assist the young adults in a timely fashion. To

deal with feelings of insecurity, additional invitations are

offered. Ensuring further contact alleviates the healthcare

professionals concern about the situation, and it becomes

easier to avoid bearing the young adults’ situation after

working hours.

When healthcare professional’s uncertainty takes over

in the conversation, the questions are intensified. Ques-

tions are important based on how they arise in the con-

versation. If the questions are based on the healthcare

professionals own fear or concern, there is a risk that

there will be a battery of questions without listening to

the story. This creates the risk that the young adult might

leave the conversation.

. . .not ask questions because you yourself are wor-

ried// because you are afraid that it will be quiet//

over the years you realise that you can actually just

be quiet for a while.
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Feeling insecure also occurs when the conversation

requires that every word has to be considered in order

not to be misinterpreted.

I just feel that, I’m out on thin ice, every word is

valued . . .every word is scrutinized.

A sense of stepping ‘on landmines’ is experienced, and

every word must be valued in the conversation. Thus, it

can be difficult to maintain a good conversation and the

intention to care decreases. The healthcare professionals

are unable to reach the young adult, and the conversa-

tion comes to an end. Consequently, the healthcare pro-

fessional feels insecure about how to continue the

conversation.

Awakening of one’s own existential concerns

A healthcare professional’s own existential concerns

about life, death and the meaning of life can arise in

these conversations. It is challenging for healthcare pro-

fessionals to recognise their own boundaries and not be

afraid to acknowledge their shortcomings in the conver-

sation. Without self-reflection, there is a risk of feeling

sorry for the young adult or making the problem one’s

own.

it’s not my problem; I can’t take over and make

them mine. So even if I can feel very sorry for some-

one, it’s their situation and I must respect that.

Healthcare professionals need self-awareness in order

to not let their feelings control the conversation. Feel-

ings, such as anger and irritation, can be experienced

when the young adult refuses further care. If healthcare

professionals show their anger, there is a risk that the

young adult will leave the conversation. Thus, healthcare

professionals must closely observe how the conversation

affects the young adults and be aware of when to act on

the basis of those feelings.

it’s very burdensome sometimes, a heavy bur-

den. . ..and I think you need to work with yourself

too.

It is an art to stay in the conversation no matter what

the young adult is sharing. Thus, healthcare professionals

must challenge themselves to stay anchored in order to

maintain a healthy distance in the conversation while

simultaneously ensuring the closeness that is required to

carry the conversation forward.

you need to keep the distance so, sure many times

it’s heavy things to hear.

Furthermore, the stress and concerns a healthcare pro-

fessional experience in relation to the work situation can

sneak into the conversation and impact how the conver-

sation is experienced. How stress affects the conversation

varies depending on the individuals and situations

involved. From time to time, stress can be a driving force;

in other situations, it can be paralysing and lead to help-

lessness. It is easy to get involved in the young adults’

problems; thus, healthcare professionals need support in

order to endure. The study participants noted that super-

vision and conversation with other colleagues are major

types of support; these offer the opportunity to reflect

together to increase self-awareness.

Discussion

The study results are presented in three themes of mean-

ing: searching for innermost thoughts requires being pre-

sent, uncertainty about the unpredictable and awakening

of one’s own existential concerns. The results show that

healthcare professionals strive to create an inviting atmo-

sphere anchored in a true presence in order to enable

young adults to share existential concerns. Moreover, the

study participants are committed to and curious about

identifying the underlying problem and to determining

what is being said between the lines. There is a balance

between being present in the conversation and taking a

more offensive stance; moreover, the conversations can

be challenging and highlight the healthcare professional’s

own vulnerability as a human being.

In their quest for young adults to open up, healthcare

professionals sometimes need to endure what they are

being told and just relate to what is said without being

able to influence the storyteller. Sometimes the health-

care professional is unable to reach the young adult, and

the conversation comes to an end. According to Arman

(24), it is important that healthcare professionals dare to

remain present when people express existential concerns.

These meetings can often be characterised by new and

unknown issues that can stir feelings in both the patient

and the healthcare professionals. Sigurdson’s (10) defini-

tion of existential health as permeating other aspects of

health underlines the importance of being sensitive to

the young adults’ innermost thoughts. According to

Jacobsen (13), human beings’ ability to reflect on their

own life is both a gift and a curse in that it brings us to

situations in which we have to choose between alterna-

tives. Healthcare professionals need strength to dare to

remain present in the meeting so that the young adults

dare to open up their innermost thoughts without the

healthcare professionals influencing the patients’ feelings

with routine questions.

Conversations with young adults can evoke a health-

care professional’s own existential concerns. When these

feelings are acknowledged, they can become a driving

force preventing healthcare professionals from abandon

the young adult. This creates a mutual existence in

which the encounter becomes a space of togetherness

(25). Healthcare professionals are affected by the young

adults’ concerns, and allowing oneself to be affected leads

to a caring relationship in which the healthcare profes-

sional tries to be sensitive towards the ways in which

support can be offered. According to Wiklund Gustin
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(26), compassionate care is a balancing act between com-

passion for oneself as a healthcare professional and com-

passion for others. When finding this balance, suffering

can be alleviated and the experience of being cared for

can emerge.

The conversation also raises concerns about acting

inappropriately and whether one is able to determine

how the young adults really feel. These concerns can be

obstacles that healthcare professionals face, but, in the

study, it seems that they become a driving force for

reaching the young adults. It is a balancing act to decide

if existential concerns are a strength or if they impede

the conversation. The study results indicate that existen-

tial concerns must be recognised as being part of every

facet of life. Existential concerns can be manifested as

bodily symptoms, and great concerns can lurk behind a

smiling facade. From a caring science perspective (8), this

emphasises the importance of a conversation in which

young adults must be given the opportunity to be seen

as unique individuals. When entering the room, the

young adult carries a personal history that needs to be

the foundation of the conversation. If patients are met

with genuine compassion, the chances for them to better

understand their suffering increase (23). Being alone in

one’s existential suffering can be difficult, and human

beings strive to make the situation more understandable.

Openness to suffering as a way to reconcile with the situ-

ation is facilitated when healthcare professionals can stay

present in their conversations with the patient (27).

One way to be sensitive to the needs of young adults

is to balance when and where to ask questions in the

conversation. While questions are needed to move the

conversation forward, they can also scare away young

adults if healthcare professionals are ‘too’ inquiring. It is

an art to be able to decide whether to ask additional

questions based on a young adult’s reactions. Galvin and

Todres (28) noted that this ‘sensitising’ of symptoms is

something that healthcare professionals can be aware of;

it is not a technique that can be practised.

The study also found that often times the existential

dimensions of a conversation just pop up. When this

occurs, it is important for healthcare professionals to

dwell in the moment and pay attention to what surfaces

in the conversation. In accordance with a caring science

perspective, time can be understood as the presence and

courage to open up to what is important for the patient

in any given moment (25). It is also important to strive

for continuity. This is done, for example, by offering a

follow-up appointment. Continuity in the relationship

has also been described as important in other caring situ-

ations related to primary health care (29). Engaging in a

conversation with young adults at a moment of their

own choosing is an important concern for healthcare

professionals. This also places high demands on health-

care centres to be designed so that there is time for

healthcare professionals to meet the young adults where

they are. This is in line with research that shows that it

is important that health centres try to make the environ-

ment more youth-friendly, and that healthcare profes-

sionals need time to build trust and ensure

confidentiality so young adults dare to tell them about

their concerns (30).

Methodological considerations

Lifeworld interviews are a suitable way to investigate

lived experiences and to grasp the phenomenon. In this

study, the informants represented a variety of professions

and worked in various first-line departments. The inter-

views were also conducted in different ways. All these

circumstances may have influenced the results; however,

as the research process is guided by the principle of RLR

(22), in which the phenomenon is the focus, these varia-

tions contributed to rich descriptions. All the participants

had experiences of the phenomenon, and all the inter-

views contributed valuable descriptions that could be

included in the study data. Caring science is an autono-

mous science that is not bound to any one profession

(8). Thus, the included professions contributed to the

exploration of the phenomenon being studied.

In RLR, objectivity can be achieved through openness

and bridling of the preunderstanding and the under-

standing (22); in this way, what is unknown is not taken

for granted (31). Members of the research group continu-

ally discussed the findings and reflected on them, so

openness to understanding the phenomenon and bridling

of the preunderstanding helped ensure objectivity.

According to RLR (22), validity is associated with mean-

ing. The RLR research process is characterised by a search

for meaning in both the interviews and the analysis in

which the phenomenon is the focus. The generalisability

of the result is found in both the structure of the mean-

ing units and the quotes from the interviews (22).

Conclusions

Healthcare professionals are affected when young adults

express their existential concerns, and they need more

support to strengthen their ability to stay present and

create inviting atmospheres. These conversations can be

challenging for healthcare professionals if they stir up

their own existential issues. Therefore, they need support

to develop the ability to pay attention to existential con-

cerns and stay present no matter what the young adults

express. Without support, healthcare professionals might

experience undue stress from their attempts to provide

care. When healthcare professionals succeed in being

present and have the patience to stay in the conversa-

tions, young adults are more likely to share their existen-

tial concerns.

Conversations with young adults 141

© 2018 Nordic College of Caring Science



(26), compassionate care is a balancing act between com-

passion for oneself as a healthcare professional and com-

passion for others. When finding this balance, suffering

can be alleviated and the experience of being cared for

can emerge.

The conversation also raises concerns about acting

inappropriately and whether one is able to determine

how the young adults really feel. These concerns can be

obstacles that healthcare professionals face, but, in the

study, it seems that they become a driving force for

reaching the young adults. It is a balancing act to decide

if existential concerns are a strength or if they impede

the conversation. The study results indicate that existen-

tial concerns must be recognised as being part of every

facet of life. Existential concerns can be manifested as

bodily symptoms, and great concerns can lurk behind a

smiling facade. From a caring science perspective (8), this

emphasises the importance of a conversation in which

young adults must be given the opportunity to be seen

as unique individuals. When entering the room, the

young adult carries a personal history that needs to be

the foundation of the conversation. If patients are met

with genuine compassion, the chances for them to better

understand their suffering increase (23). Being alone in

one’s existential suffering can be difficult, and human

beings strive to make the situation more understandable.

Openness to suffering as a way to reconcile with the situ-

ation is facilitated when healthcare professionals can stay

present in their conversations with the patient (27).

One way to be sensitive to the needs of young adults

is to balance when and where to ask questions in the

conversation. While questions are needed to move the

conversation forward, they can also scare away young

adults if healthcare professionals are ‘too’ inquiring. It is

an art to be able to decide whether to ask additional

questions based on a young adult’s reactions. Galvin and

Todres (28) noted that this ‘sensitising’ of symptoms is

something that healthcare professionals can be aware of;

it is not a technique that can be practised.

The study also found that often times the existential

dimensions of a conversation just pop up. When this

occurs, it is important for healthcare professionals to

dwell in the moment and pay attention to what surfaces

in the conversation. In accordance with a caring science

perspective, time can be understood as the presence and

courage to open up to what is important for the patient

in any given moment (25). It is also important to strive

for continuity. This is done, for example, by offering a

follow-up appointment. Continuity in the relationship

has also been described as important in other caring situ-

ations related to primary health care (29). Engaging in a

conversation with young adults at a moment of their

own choosing is an important concern for healthcare

professionals. This also places high demands on health-

care centres to be designed so that there is time for

healthcare professionals to meet the young adults where

they are. This is in line with research that shows that it

is important that health centres try to make the environ-

ment more youth-friendly, and that healthcare profes-

sionals need time to build trust and ensure

confidentiality so young adults dare to tell them about

their concerns (30).

Methodological considerations

Lifeworld interviews are a suitable way to investigate

lived experiences and to grasp the phenomenon. In this

study, the informants represented a variety of professions

and worked in various first-line departments. The inter-

views were also conducted in different ways. All these

circumstances may have influenced the results; however,

as the research process is guided by the principle of RLR

(22), in which the phenomenon is the focus, these varia-

tions contributed to rich descriptions. All the participants

had experiences of the phenomenon, and all the inter-

views contributed valuable descriptions that could be

included in the study data. Caring science is an autono-

mous science that is not bound to any one profession

(8). Thus, the included professions contributed to the

exploration of the phenomenon being studied.

In RLR, objectivity can be achieved through openness

and bridling of the preunderstanding and the under-

standing (22); in this way, what is unknown is not taken

for granted (31). Members of the research group continu-

ally discussed the findings and reflected on them, so

openness to understanding the phenomenon and bridling

of the preunderstanding helped ensure objectivity.

According to RLR (22), validity is associated with mean-

ing. The RLR research process is characterised by a search

for meaning in both the interviews and the analysis in

which the phenomenon is the focus. The generalisability

of the result is found in both the structure of the mean-

ing units and the quotes from the interviews (22).

Conclusions

Healthcare professionals are affected when young adults

express their existential concerns, and they need more

support to strengthen their ability to stay present and

create inviting atmospheres. These conversations can be

challenging for healthcare professionals if they stir up

their own existential issues. Therefore, they need support

to develop the ability to pay attention to existential con-

cerns and stay present no matter what the young adults

express. Without support, healthcare professionals might

experience undue stress from their attempts to provide

care. When healthcare professionals succeed in being

present and have the patience to stay in the conversa-

tions, young adults are more likely to share their existen-

tial concerns.

Conversations with young adults 141

© 2018 Nordic College of Caring Science

Acknowledgement

We want to thank the healthcare professionals who con-

tributed with their experiences to the study and made it

feasible.

Conflict of interest

The authors declared no potential conflict of interests

with respect to the research, authorship and/or publica-

tion of this article.

Authors’ contributions

All the authors substantially contributed to all parts of

the manuscript. All the authors read the manuscript,

participated in critical revisions and approved the final

version of the paper. All the authors are accountable for

the integrity and accuracy of the work. All authors have

seen and approved the final version of the manuscript

being submitted. They warrant that the article is the

authors’ original work, has not received prior publica-

tion and is not under consideration for publication else-

where. All authors have contributed equally to the

manuscript and have made substantial contributions to

all of the following: (1) the conception and design of

the study, and analysis and interpretation of data, (2)

drafting the article and (3) final approval of the version

to be submitted.

Ethical approval

This study was approved by the Regional Ethics Review

Board in Gothenburg (Dnr 483-16). The ethical standards

of the Helsinki Declaration (32) were followed. All the

participants received verbal and written information

about the aim of the study, and they were assured that

their identities would remain confidential. Confidentiality

was also emphasised in the group interviews. Moreover,

the voluntary nature of participation and the ability to

withdraw from the study at any time were discussed. All

participants signed a written consent document.

Funding

This work was financially supported by the University of

Bor�as.

References

1 Arnett JJ. Emerging adulthood: a

theory of development from the late

teens through the twenties. Am Psy-

chol 2000; 55: 469–80.

2 Lager A, Berlin M, Heimerson I,

Danielsson M. Young people’s health.

Health in Sweden: The National Pub-

lic Health Report 2012. Scand J Public

Health 2012; 40: 42–71.

3 Goodwin J, Savage E, Horgan A.

Adolescents’ and Young Adults’

beliefs about mental health services

and care: a systematic review. Arch

Psychiatr Nurs 2016; 30: 636–44.

4 Yap MBH, Reavley NJ, Jorm AF.

Associations between stigma and

help-seeking intentions and beliefs:

findings from an Australian national

survey of young people. Psychiatry

Res 2013; 210: 1154–60.

5 �Asbring P, Hochw€alder J. The hidden

mental ill-health among young adults seek-

ing primary health care (Den dolda psy-

kiska oh€alsan bland unga vuxna som

upps€oker v�ardcentral). 2009, Karolin-

ska institutet Academy of Public Health

(Karolinska Institutets folkh€alsoaka-

demi), Stockholm, Sweden.

6 Dey M, Reavley NJ, Jorm AF. Young

peoples difficulty in talking to others

about mental health problems: an

analysis of time trends in Switzerland.

Psychiatry Res 2016; 237: 159–65.

7 Moilanen T, Pietil€a A-M, Coffey M,

Sinikallio S, Kangasniemi M. Adoles-

cents; lived experiences of making

health choices: an ethical point of

view. Scand J Caring Sci 2018; 32:

914–923.

8 Arman M, Ranheim A, Rydenlund

K, Rytterstr€om P, Rehnsfeldt A. The

Nordic tradition of caring science:

the works of three theorists. Nurs Sci

Q 2015; 28: 288.

9 Dahlberg K, Segesten K. Health and

Care: In theory and practice (H€alsa och

v�ardande: i teori och praxis). 2010,

Nature & Culture (Natur & kultur),

Stockholm.

10 Sigurdson O. Existential health:

philosophical and historical perspec-

tives. LIR J 2016; 6: 7–23.

11 Fredriksson L. The caring conversa-

tion (Det v�ardande samtalet). �Abo:

Thesis (Diss.) Vasa: �Abo Akad. 2003;

2003.

12 McCabe C. Nurse–patient communi-

cation: an exploration of patients’

experiences. J Clin Nurs 2004; 13:

41–9.

13 Jacobsen B. Invitation to existential psy-

chology: A psychology for the unique

human being and its applications in

therapy. 2007, Wiley, Chicheste;

Hoboken, N.J.

14 Ekebergh M. Caring meetings

(V�ardande m€oten). In Theoretical

grounds for caring (Teoretiska grunder

f€or v�ardande). (Arman M, Dahlberg

K, Ekebergh M eds), 2015, Liber,

Stockholm, 122–8.

15 Fredriksson L, Lindstr€om U�A. Caring

conversations – psychiatric patients;

narratives about suffering. J Adv Nurs

2002; 40: 396–404.

16 Fredriksson L, Eriksson K. The

patient’s narrative of suffering: a

path to health? An interpretative

research synthesis on narrative

understanding. Scand J Caring Sci

2001; 15: 3–11.

17 Socialstyrelsen. The development of

mental health among children and young

adults. Until 2016 (Utvecklingen av

psykisk oh€alsa bland barn och unga

vuxna. Till och med 2016). 2017, The

National Board of Health and Welfare

(Socialstyrelsen), Stockholm.

142 M. Lundvall et al.

© 2018 Nordic College of Caring Science



18 WHO. Mental Health Action Plan

2013–2020. 2013, World Health Orga-

nization, Geneva.

19 Kinnunen P, Laukkanen E, Kiviniemi

V, Kylm€a J. Associations between the

coping self in adolescence and mental

health in early adulthood. J Child

Adolesc Psychiatr Nurs 2010; 23: 111–7.

20 Gore FM, Bloem PJ, Patton GC, Fer-

guson J, Joseph V, Coffey C, Sawyer

SM, Mathers CD. Global burden of

disease in young people aged 10–

24 years: a systematic analysis. Lancet

2011; 377: 2093–102.

21 McCloughen A, Foster K, Huws-Tho-

mas M, Delgado C. Physical health and

wellbeing of emerging and young adults

with mental illness: an integrative

review of international literature. Int J

Ment Health Nurs 2012; 21: 274–88.

22 Dahlberg K, Dahlberg H, Nystr€om M.

Reflective lifeworld research. 2008, Stu-

dentlitteratur, Lund.

23 Benner PE. Interpretive phenomenology:

embodiment, caring and ethics in health

and illness. 1994, Sage, London.

24 Arman M. Bearing witness: an exis-

tential position in caring. Contemp

Nurse 2007; 27: 84–93.

25 HolopainenG, Kas�enA, Nystr€omL. The

space of togetherness - a caring encoun-

ter. Scand J Caring Sci 2014; 28: 186–92.

26 Wiklund Gustin L. Compassion for

self and others as key aspects of

well-being in changing times. Scand J

Caring Sci 2017; 31: 427–33.

27 Rehnsfeldt A, Eriksson K. The pro-

gression of suffering implies allevi-

ated suffering. Scand J Caring Sci

2004; 18: 264–72.

28 Les T, Kathleen G. Dwelling-mobility:

an existential theory of well-being. Int J

Qual StudHealthWell-being 2010; 5: 1–6.

29 Nygren Zotterman A, Sk€ar L, Olsson

M, S€oderberg S. Being in together-

ness: meanings of encounters within

primary healthcare setting for

patients living with long-term illness.

J Clin Nurs 2016; 25(19/20): 2854–

62.

30 Hart C, Parker R, Patterson E,

Hegarty K, Sanci L. Potential roles

for practice nurses in preventive care

for young people: a qualitative study.

Aust Fam Physician 2012; 41: 618–21.

31 Dahlberg H, Dahlberg K. To not

make definite what is indefinite: a

phenomenological analysis of percep-

tion and its epistemological conse-

quences in human science research.

Humanist Psychol 2003; 31: 34–50.

32 WMA. World Medical Association

Declaration of Helsinki: ethical prin-

ciples for medical research involving

human subjects. JAMA 2013; 310:

2191.

Conversations with young adults 143

© 2018 Nordic College of Caring Science



II
18 WHO. Mental Health Action Plan

2013–2020. 2013, World Health Orga-

nization, Geneva.

19 Kinnunen P, Laukkanen E, Kiviniemi

V, Kylm€a J. Associations between the

coping self in adolescence and mental

health in early adulthood. J Child

Adolesc Psychiatr Nurs 2010; 23: 111–7.

20 Gore FM, Bloem PJ, Patton GC, Fer-

guson J, Joseph V, Coffey C, Sawyer

SM, Mathers CD. Global burden of

disease in young people aged 10–

24 years: a systematic analysis. Lancet

2011; 377: 2093–102.

21 McCloughen A, Foster K, Huws-Tho-

mas M, Delgado C. Physical health and

wellbeing of emerging and young adults

with mental illness: an integrative

review of international literature. Int J

Ment Health Nurs 2012; 21: 274–88.

22 Dahlberg K, Dahlberg H, Nystr€om M.

Reflective lifeworld research. 2008, Stu-

dentlitteratur, Lund.

23 Benner PE. Interpretive phenomenology:

embodiment, caring and ethics in health

and illness. 1994, Sage, London.

24 Arman M. Bearing witness: an exis-

tential position in caring. Contemp

Nurse 2007; 27: 84–93.

25 HolopainenG, Kas�enA, Nystr€omL. The

space of togetherness - a caring encoun-

ter. Scand J Caring Sci 2014; 28: 186–92.

26 Wiklund Gustin L. Compassion for

self and others as key aspects of

well-being in changing times. Scand J

Caring Sci 2017; 31: 427–33.

27 Rehnsfeldt A, Eriksson K. The pro-

gression of suffering implies allevi-

ated suffering. Scand J Caring Sci

2004; 18: 264–72.

28 Les T, Kathleen G. Dwelling-mobility:

an existential theory of well-being. Int J

Qual StudHealthWell-being 2010; 5: 1–6.

29 Nygren Zotterman A, Sk€ar L, Olsson

M, S€oderberg S. Being in together-

ness: meanings of encounters within

primary healthcare setting for

patients living with long-term illness.

J Clin Nurs 2016; 25(19/20): 2854–

62.

30 Hart C, Parker R, Patterson E,

Hegarty K, Sanci L. Potential roles

for practice nurses in preventive care

for young people: a qualitative study.

Aust Fam Physician 2012; 41: 618–21.

31 Dahlberg H, Dahlberg K. To not

make definite what is indefinite: a

phenomenological analysis of percep-

tion and its epistemological conse-

quences in human science research.

Humanist Psychol 2003; 31: 34–50.

32 WMA. World Medical Association

Declaration of Helsinki: ethical prin-

ciples for medical research involving

human subjects. JAMA 2013; 310:

2191.

Conversations with young adults 143

© 2018 Nordic College of Caring Science





Lost in an unknown terrain: a phenomenological contribution to the
understanding of existential concerns as experienced by young women in
Sweden
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ABSTRACT
Purpose: The aim of this study is to describe young women’s (16–25 years old) experiences of
living with existential concerns for which they have sought support from healthcare profes-
sionals, teachers, family, or friends, among others.
Methods: This phenomenological study is based on a reflective lifeworld research (RLR)
approach. Nine young women were interviewed about their experience of living with
existential concerns.
Results: The results show the essential meaning of the phenomenon of “existential concerns”
that can be described as living a life that is marked in a profound way by a feeling of being
lost in an unknown terrain. To further understand the essential meaning, four constituents are
described: the unpredictable body, longing for comprehension, playing a game, and longing
to share one’s vulnerability.
Conclusions: Young women with existential concerns are vulnerable, as they are profoundly
influenced by these concerns. They have to navigate through daily life while trying to fit in
and to make their situation comprehensible. These young women have a longing to share
their existential concerns with a trustworthy person, while at the same time they fear
revealing their existential concerns and risking being rejected by others. A lifeworld-led,
caring science approach, intertwined with the results of the present study, has the potential
to direct caring practice.
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Introduction

This study focuses on young women1 in Sweden liv-
ing a life with existential concerns for which they have
sought support from healthcare professionals, tea-
chers, family, or friends, among others. According to
Hiltunen (2017), young adults feel that they have
good physical health and are generally very satisfied
with their lives. At the same time, a high percentage
of young adults report that they feel inner stress,
fatigue, and depression, and have difficulties falling
asleep. In Sweden, there has been an increase in
mental health issues such as worry, anxiety, and feel-
ing down (Folkhälsomyndigheten, 2016; Lager, Berlin,
Heimerson, & Danielsson, 2012). Approximately 42%
of young women report feeling tense, anxious, and
nervous (Folkhälsomyndigheten, 2016), while 35% of
15-year-old girls report they have felt low more than
once a week over the past six months (Bremberg &
Dalman, 2015). These issues are not unique to Sweden
and are also seen in other European countries (Barry,
Kuosmanen, & Clarke, 2017; Van Droogenbroeck,
Spruyt, & Keppens, 2018). Feelings of worries and
anxiety can cause mental health problems, but at

the same time, they are a natural part of human
existence. As described by Yalom (1980), existential
concerns are always present and a natural part of
human life, as they embrace meanings of death, free-
dom, dependence, vulnerability, loneliness, lostness,
and homelessness.

Existential considerations may be triggered during
the development from childhood to young adulthood
or as part of the ageing process (Yalom, 1980). In
a young woman, existential concerns may occur
when questions about identity arise and as she
grows into the adult world. One question that often
arises concerns how to live a meaningful life. This
question is often present in life, but it becomes
more visible to young women when taking on new
roles as they grow into adulthood (Hwang, Frisén, &
Nilsson, 2018). Existing as a human being means living
with the challenges of life and finding a meaning to
life when performing daily tasks. Young women have
their whole future ahead of them—a future that
ought to involve possibilities and the freedom to
choose how to live out their lives (Bhy, 2009). For
some, such freedom may mean that choices feel too
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difficult to make and there is a risk of getting lost in
terms of society’s normative view of a good life and
one’s personal expectations of an improved life
(Åsbring & Hochwälder, 2009; Eckersley, 2011).
Existential dimensions therefore need to be addressed
for young adults to feel well and handle life situations
(Jacobsen, 2007). For young women (in their study, 13
to 19 years old), Larsson, Sundler, and Ekebergh
(2013) emphasize the importance of relationships
with others for their well-being and health. To be
somebody for someone else is necessary to feel
anchored in life. It may be crucial to address young
adults’ mental health issues as early as possible to
ensure that they receive support in managing their
situation and to grow as individuals, with positive
health effects for the future (McCloughen, Foster,
Huws-Thomas, & Delgado, 2012; Williams, Holmbeck,
& Greenley, 2002). Strömbäck (2014) highlights the
need for young women who feel mentally unhealthy
to talk about their existential concerns in order to feel
well.

From a caring science perspective, the purpose of
care, according to Dahlberg, Todres, and Galvin
(2009), is to strengthen patients’ health processes to
achieve health. Health includes the whole human
being and is a sense of balance and equilibrium in
relation to life and the people around oneself. In the
field of healthcare, patient statements are often inter-
preted within a medical framework, such as mental
illness. Although valid, this is, of course, not the only
framework. In order to recognize the complexity of
health, we also need to understand health in relation
to our existence (Dahlberg et al., 2009; Todres, Galvin,
& Dahlberg, 2014). A recent study focused on health-
care professionals’ lived experiences of conversations
with young adults with existential concerns. The
study made it clear that healthcare professionals are
themselves affected when young adults express their
existential concerns, and they need support to
strengthen their ability to stay present and help cre-
ate a welcoming atmosphere (Lundvall, Lindberg,
Hörberg, Palmér, & Carlsson, 2018). In order to
develop caring practices that enable young women
to feel well and to handle their existential concerns in
a supportive manner, it is clearly important to
research young women’s experiences of living with
existential concerns. Thus, the present study aims to
focus on existential concerns as a phenomenon that
is lived by young women and which is not defined as
purely mental or physical.

Aim

The study aims to describe young women’s lived
experiences of existential concerns for which they
have sought support from healthcare professionals,
teachers, family, or friends, among others.

Approach and method

This phenomenological study is based on a reflective life-
world research (RLR) approach (Dahlberg, Dahlberg, &
Nyström, 2008). RLR finds its epistemological basis in
phenomenological philosophy, mainly as described by
Husserl and Merleau-Ponty. RLR is phenomenon-
oriented and characterized by the fact that it is the phe-
nomenon that is in focus, during the whole research
process, both in data collection and in the analysis. In
the present study, the phenomenon is existential concerns
as they are experienced by young women who have
sought support in the healthcare system as well as from
familymembers, close friends, or the school environment,
among others. Some important epistemological ideas in
the phenomenological philosophical tradition, elabo-
rated on by Dahlberg et al. (2008), are that human beings
are immersed in the natural attitude in which aspects of
everyday life are unreflective and taken for granted aswell
as that human consciousness is intentional. Intentionality
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Four of the young women were students in high
school or university, and five were working. They
were all native Swedes. The informants were con-
tacted in one of two ways. In the first, healthcare
professionals from different centres where the
young women had sought support asked prospective
participants if they were interested in getting more
information about the study. If the participant
wanted to learn more about the study, the caregiver
gave the participant’s phone number to the
researcher (ML). ML then contacted the participant
to give more information about the study, and if the
young woman wanted to participate, an interview
took place. The second way was through advertising
by posters in various centres where young women
might seek support. In this case, a young woman
could contact ML for more information about the
study, and if she wanted to participate, an interview
took place.

Data collection

In order to describe the lived experience of the phe-
nomenon as experienced by young women, lifeworld
interviews were conducted in accordance with RLR
(Dahlberg et al., 2008). The individual interviews
were audiotaped, and the phenomenon was explored
with an open and reflective attitude. Each interview
began with the participant being invited to talk about
the phenomenon in an open way. The phenomenon
was further explored during the interview through
follow-up questions. Examples include the following:
“Can you explain more?,” “How did that make you
feel?,” and “Can you give examples of … ?” Nine
interviews were conducted. One interview took place
in the home environment, and the rest took place at
the interviewer’s workplace, as per the participants’
own wishes. The interviews lasted between 43 and
74 minutes, with an average length of 60 minutes. All
the interviews were transcribed verbatim.

Data analysis

The phenomenological analysis was conducted accord-
ing to the methodological principles of RLR, which are
openness, flexibility, and bridling (Dahlberg et al., 2008).
During the process of analysis, the researcher strives to
maintain an open mind towards the phenomenon as
well as a bridling of their natural attitude, so they do not
proceed too quickly to describe the “otherness” of the
phenomenon and not just their own understanding of it
(Dahlberg et al., 2008). In order to stimulate the partici-
pants to reflect on their experience, the interviewer
asked questions that were open and flexible towards
the phenomenon. The entire analytical process was an
endeavour to describe the phenomenon’s essential
meaning structure. This involves describing variations

of meaning and patterns in order to identify the phe-
nomenon’s structure of essential meanings. This process
represents a movement between the whole and
the parts, leading to a new whole—in this case,
a movement between the interviews and particular
meanings, which are lived contextual nuances, towards
essential, abstract, or general meanings. The analysis
can also be described as going back and forth between
the whole (interviews) and the parts (meanings in the
data) to describe the new whole (essential meaning)
(Dahlberg et al., 2008).

First, familiarization with the data was needed. This
was achieved by reading the interview transcripts sev-
eral times to create an understanding of the whole
text. The analysis then proceeded with a search for
meaning units in the text, marked with a word or
sentence related to the phenomenon. The meaning
units were then clustered together. The clusters com-
bined meanings that in some way seemed to belong
together in relation to the phenomenon. This was
a first step in structuring meaning in the search for
patterns. In order not to diminish any nuances or make
hasty conclusions, reflective questions were asked of
the text, such as “Why do I understand that in this
way?,” “Could that mean something else?,” or “How
does it appear in the text?” The use of reflective ques-
tions in the analysis of the whole and the parts helped
to counter any risk of diminishing or misunderstanding
the data. This part of the analysis proceeded until all
the identified meanings were clustered. Clusters are
groups of meanings that seem, in some way or
another, to belong together. Once the clusters were
established, the essential meaning of the phenomenon
began to appear. The essential meaning thus became
visible through all the clusters and was the unique
element that described the phenomenon of existential
concern as experienced by young women. In order to
further describe the essential meaning of the phenom-
enon, elements of meaning (constituents) were written
down. Constituents are variations of the essential
meaning at a more contextual and concrete level.

Ethical considerations

This study was conducted in accordance with the
research principles described in the Helsinki Declaration
(World Medical Association, 2013) and follows Swedish
research ethics guidelines (Utbildningsdepartementet,
SFS 2003:460). Ethical approval was sought and received
from the Ethics Examination Board in Gothenburg (Dnr:
483-16), and a supplementary application was approved
for approaching young adult informants (Dnr: T322-18).
Young women with existential concerns are an exposed
and vulnerable group of people, and interviews may
reveal things that the young women have not previously
told anyone. This may stir up feelings of concern. Here, it
was important that the young adults were fully aware of
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what volunteering entailed and knew they had the right
to interrupt or cease participating at any time. All partici-
pants were given both written and verbal information
about the study’s aim, and confidentiality was empha-
sized. If a young woman needed to talk further about her
situation after the interview, the researcher, who is
a public health nurse, stayed on for additional conversa-
tion or offered contact with another nurse or professional
who could handle conversations with the young woman.
It was very important that the researcher made time for
additional conversation with the participants so that they
felt comfortable before leaving the interview.

Findings

The essential meaning of the phenomenon of existen-
tial concern can be described as living a life which is
marked in a profound way by a feeling of being lost in
an unknown terrain. For a young woman, being lost in
an unknown terrain means feeling lost in life in rela-
tion to societal norms, values, and one’s own expecta-
tions, as well as having an inner wish for an ideal way
of being and living. The unknown terrain thus means
an uncertainty in relation to one’s body, bodily
expressions, and society, expressed as norms and
values. Societal and personal norms and values are
intertwined, making it hard to find one’s own unique
way of living and being. This leads to a young woman
feeling lost in life, doubting her own value as a human
being. Existential concerns become evident within
these shattered borders between society and oneself.
When experiencing existential concerns, a young
woman is also lost in relation to her own body. This
means that her body feels invaded by the existential
concerns in an unknown way. The body, which had
been known and secure, suddenly appears to be an
unpredictable object which at any time can betray the
young woman’s vulnerable situation by displaying her
existential concerns for others to see. In this way, the
existential concerns become embodied in a profound
way, making it hard to navigate her life while being
true to herself.

While striving to handle the feeling of being lost
and thus trying to navigate this unknown terrain,
attempts are made to control the situation by trying
to escape from others and by playing a game. If the
escape fails or the game ends, lostness and uncer-
tainty are evident. In such a situation, there is an
ambivalence between sharing with others and hiding
one’s existential concerns. The young woman feels an
intense longing to share her existential concerns with
others. When sharing takes place, it creates a place to
rest, which provides space and power for comprehen-
sion. The journey towards understanding oneself and
one’s own life puzzle can then take place. It takes
courage to show vulnerability and to reveal one’s
innermost thoughts. Together with a longing to

share, the fear of revealing one’s innermost thoughts,
and the risk of being rejected as different and not
living up to societal norms and values, is constant.

The essential meaning is conveyed by the follow-
ing constituents: “the unpredictable body,” “longing
for comprehension,” “playing a game,” and “longing
to share one’s vulnerability.”

The unpredictable body

Living a life as a young woman experiencing existen-
tial concerns means to live in an unpredictable body.
To say the body is unpredictable means there is
a tension between the known body and the way the
body expresses itself in an unknown way when exis-
tential concerns are experienced. These existential
concerns may manifest as physical expressions such
as breathlessness, panic attacks, hearing loss, dizzi-
ness, or nausea, which reveal a compromised state
of well-being. When existential concerns invade the
body, it is difficult to understand what is happening
and how to handle the unknown physical expressions
of the body. The unpredictable body restricts every-
day life and the opportunity to live life to the fullest.
When unknown physical expressions appear, there is
a felt need to escape from others into a safe place:

“I can even say that I should go to the toilet, just so that
I can get away from people and have a moment where
I get to feel bad and where it is OK, because I am myself
and nobody can judge me … . Then I can also get
a panic attack because all the concerns that has been
built up during the day, that I have to be a certain way,
puts an extreme pressure on me”.

The unpredictability of the body also means being
trapped in an unknown body. In some situations,
the body feels frozen, an object from which there is
no way to escape in order to find relief. The feeling of
bodily control is lost, which means that the body fails
to live up to what is expected as normal:

“I become claustrophobic in my own body, and it hap-
pens sometimes that I wake up with my head before the
body … . When you try to move and you cannot … Me
and myself and my feelings are stuck in my own body,
and I just want to get out, I wanted to scream”.

Having an unpredictable body means one must be
constantly prepared for the body’s unpredictable phy-
sical changes, which act as a fetter in daily life. The
body’s unpredictable expression thus feel difficult to
control, which limits the possibility of living life as
desired:

“It is not that I have broken a leg, so I know that it will
heal… .I think I will always have issueswithmental illness,
and it is so awful to think about that, because then I know
that I will always be a little limited in what I do”.

When a young woman experiences existential con-
cerns the physical expressions can more easily be
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articulated and can be used as a protection to hide
behind, which means withholding the existential con-
cerns from others in order to prevent difficult ques-
tions. Such a shield provides protection for the young
woman against others’ views and opinions that might
make her feel worse. The physical expressions can
then act as an explanation in order to hide the exis-
tential concerns:

“Sometimes it has been that I have to stay home from
work because I do not feel good … mentally. I usually
say that it is something physical—it is easier. But it
doesn’t really feel good at all to lie”.

Longing for comprehension

Living a life as a young woman experiencing existen-
tial concerns means experiencing a longing for com-
prehension by trying to understand oneself and the
situation. The longing indicates a willingness to feel
harmony with oneself. Life with existential concerns is
experienced as a striving to understand how life is to
be managed and how life can be meaningful for
oneself: “One does not want life to end, and so one
starts to think, then one gets stressed … much of that,
and what I really do with my life”.

Time is experienced as rushing away and is
a constant reminder of one’s finite existence. The
existential concerns mean a fear that life will end
when it has barely begun. Thoughts about the finality
of life awaken an uncertainty of what to do in life,
which makes life hard to understand: “I thought all the
time, every day about life, is it worth living, why should
I live, why do I exist even?”

The longing to understand and to make one’s life
situation comprehensible means battling with exis-
tential concerns such as thoughts and feelings about
life, its meaning, finiteness, and death: “It may be that
I am only reminded that I shall die and not, never again,
live. I will be like … I stay up and feel, like, a lump in the
stomach”.

The longing for comprehension in a life with exis-
tential concerns implies a desire to have a more com-
fortable life situation where one is not constantly
reminded of existential concerns. Trying to under-
stand life situation, however, is exhausting and time-
consuming, which appears as a tiredness that compli-
cates everyday life: “I barely have the energy … to go
to the toilet.” Everyday life emerges as a struggle
where existential concern battles with the desire for
comprehension. The struggle is also directed at deter-
mining what feels good and what gives one a sense
of well-being. When the concerns are intensively pre-
sent, the desire for comprehension seems so urgent
that the young woman is prepared to do everything
in her power to control the situation: “I got thoughts
that I wanted to hurt myself because I felt that … it

might be a way out, because I feel so bad that I do not
feel that I can live with this anymore”.

Playing a game

Living a life as a young woman experiencing existential
concerns means playing a game: to play a role and live
life through that role when experiencing existential con-
cerns. At the same time, adhering to the rules of the
game means trying to fit into the norms of society and
not reveal one’s existential concerns to others: “You
should not and you cannot feel bad because then …

you are an inferior and weaker human being than others”.
The rules of the game are requirements and norms

that society sets for a young woman, such as a pressure
to be “good-looking”which involves behaving and dres-
sing like a woman; to be clever and perform well in
school and at work, which she must do in order to be
given any attention and validation from others; and to
do the “right” things for a young woman to do, such as
being nice and quiet. When the norms do not align with
one’s innermost wishes, orwhen the norms are opposite
to one’s own will to live out life, existential concerns
become evident: “My studies mean everything to me,
because I get a grade on them and it says on paper as
well, that this is how good you are” “but I can’t manage to
do this [get high grades] because I can’t concentrate or for
some reason I can’t perform. So people just judge me as
lazy”

When a young woman is performing according to
norms, she is praised and becomes someone of worth
in the eyes of others and herself. Playing a game is
a way of controlling one’s life without risking the loss
of control, and in that way exposing one’s existential
concerns and ill-being to others. Through the role she
plays, a young woman tries to display well-being in
order to fit in and be like others: “I laughed a lot even
though I didn’t want to and … said I felt good though
I didn’t feel good—it was almost all the time, both at
school and at home”.

The role acts as a protection against the otherwise
judgemental and sometimes unreasonable views of
other people about how to be a young woman.
There is a fear of showing one’s true self because
others may see this as a weakness. It is easier to
play the game of appearing to be what others expect
or what one thinks is the right way, as it does not lead
to questions from others. Such questions can be diffi-
cult to answer without revealing a sense of being
different from what is expected: “But sometimes after
a school day I could come home and lock myself in my
room and just … there I could drop the façade”.

Playing a game also means holding up a façade
during activities with others when experiencing exis-
tential concerns, which is strenuous and energy-
intensive; “it feels like you’re simply playing theatre all
the time.” To handle each day, when experiencing
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existential concerns, everything is carried out according
to a pre-planned routine. The planning is designed to
prevent the façade from being exposed:

It starts when I wake up that I have to plan exactly
what to do this day. And it can’t be anything that
deviates during that day. If I have decided to go to
school, then I must get up, I must prepare myself,
I must say good morning to all, must be nice because
I am, after all, the “happy girl” in the eyes of others.

To endure and gain power to maintain the façade,
attempts to withdraw to a safe place are made “just to
get away from others and have a moment to feel bad.”
To withdraw means that the game temporarily ends,
but it also means being forced to refrain from activ-
ities that were previously experienced as fun. When
a safe place is found to withdraw to, space is given to
let out one’s true thoughts and feelings for a while:
“When I am sad and when I feel worried I am always in
my room, putting on a YouTube clip and then I don’t
have to do anything, just sit there by myself and do
what I want”.

Being alone is a soothing feeling. At the same time,
however, loneliness means that the existential concerns
are given more space and expand in a tremendous way:
“I gained easier access to my feelings, and I thought that
was extremely scary.” To withdraw from the game is
therefore to experience an ambiguous feeling of both
taking control and losing control. There is a desire to
pause the game and be oneself for a while. At the same
time, there is a fear of how to handle the emotions that
may appear in front of others. In order to avoid the
existential concerns taking over, these concerns are
pushed away by constantly doing things that will
distract:

Just put on some movie or put on some music. I do not
need to watch it, but I want it to be on so I can watch if
I want, and then I’m calm for an hour and a half …
I don’t have to think about anything else.

Longing to share one’s vulnerability

Living a life as a young woman experiencing existential
concerns means longing to share one’s vulnerability.
This longing to share one’s vulnerability as a young
woman is strong. Succeeding means togetherness with
others and not having to feel different. But sharing also
means having the courage to tell others about one’s
existential concerns. Having the courage to show vul-
nerability requires meeting with people who are open
and have a willingness to understand without judging:
“I just felt like she, or that someone just for once listened
to me and wanted to listen to me” “she made me feel like
I was not alone in it anymore”.

To dare to show vulnerability, there must be
a trustworthy person who can act as a confidant.
Showing one’s vulnerability means exposing oneself

to the risk of being neglected and sometimes even
rejected by the other. When courage is lacking, the
existential concerns are pushed away, but they do not
disappear. Instead, there is a risk that they will grow
even stronger. Being neglected and rejected causes
a sense of being meaningless and less worthy as
a young woman. Having such an experience means
that the courage to show vulnerability disappears,
and there is an increasing reluctance to share: “It is
hard enough to realize that you feel bad and that you
need help, and then when you stretch out a hand and
get slapped in the face, then it becomes even more
difficult”.

The longing to share one’s vulnerability is intense,
but at the same time, there is a fear of being a liability
and a burden to the one who will receive the story.
This means there is some doubt as to whether the
existential concerns are worth sharing:

“One feels that one cannot always share … one does
not always want to feel bad and one does not always
want to be the one who, who complains or who thinks
things are hard either, so sometimes it has become so
natural that one has … ignored saying it”.

When the courage to show one’s vulnerability and
share one’s experiences emerges in the presence of
a trustworthy person, one who receives the concerns
without judging or immediately suggesting standard
solutions, there is a feeling of calmness. Sharing pro-
vides a place to rest and a space to catch one’s
breath, and the power to find oneself in life: “She
tried to listen to me, we just talked and tried to under-
stand my problem and the reason why I was concerned”
“Even though she was in a different generation than
I am, she understood me”.

Discussion

This study focuses on the experience of living a life
with existential concerns from the perspective of
young women in Sweden, a phenomenon rarely dis-
cussed in other studies. The essential meaning reveals
that young women with existential concerns live a life
which is profoundly influenced by these concerns. In
such a life, they feel lost in an unknown terrain, striv-
ing to comprehend themselves and their lives. The
results also show that the young women try to find
meaning and coherence in life, striving for well-being.
This struggle leads to the young woman feeling lost in
life, doubting her own value as a human being. This
striving for meaning is confirmed by Jacobsen (2007),
who argues that the basic nature of human beings is
to always seek meaning in life in order to feel well.
Existential concerns can, then, be understood as
a natural way of navigating and being in life and not
just as an issue of mental illness that needs to be
medicalised. To gain a greater understanding of the
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experience of living a life with existential concerns,
this discussion examines the results in the light of
philosophy, caring science and previous research.

The essential meaning in the present study reveals
that young women live life as an unknown terrain,
which means feeling uncertainty in relation to one’s
body, bodily expressions, and society (expressed as
norms and values). Societal and personal norms and
values are intertwined, making it hard to find one’s
own unique way of living and being. Young (2005)
finds that young women living in a Western culture in
the 2000s can be described as living in a patriarchal
social structure where the ambiguity of being both
a free subject and a determined object is evident. This
ambiguity can be glimpsed in the results of the pre-
sent study, which highlight that existential concerns
become evident within the shattered borders
between oneself and society. The existential concerns
then awaken a vulnerability wherein a young women
strives to find her place as a free subject, navigating
the determined objectifying claims from her society,
in which there is a need to play a game in order to fit
in. It is also sometimes necessary to hide oneself in
order to control one’s existential situation in having
an unpredictable body. This can be further under-
stood by relating the results to what Strömbäck,
Malmgren-Olsson, and Wiklund (2013) assert about
femininity, embodiment, and mental illness in
a group of young women in Sweden. They highlight
the need for awareness about young women’s vulner-
ability due to growing up in a patriarchal society.
Strömbäck, Formark, Wiklund, and Malmgren-Olsson
(2014) also highlight that a young woman living
a stressful life experiences her body as a collapsing
body, and also experiences lost access to and confi-
dence in her own body, which can be understood as
an existential loss of subjectivity and bodily presence.
This seems to be in line with the present study, which
puts forward that young women with existential con-
cerns experience the body as an unpredictable object
ready to betray them in their existential vulnerability.

It thus seems clear that healthcare professionals
need to be aware of the vulnerability of young
women seeking support for existential concerns. The
vulnerability described in the present study can be
understood as young women being in an exposed
situation due to both the bodily (physical) and cul-
tural claims in relation to a patriarchal society, which
may influence the way they feel they should live.
Here, de Beauvoir’s (1949/2002) analysis of the lived
experiences of young women, as being forced by
society and thus being trapped in their own bodies,
seems to have value for further understanding this
vulnerability. In the present study it became evident
that young women feel forced by society to fit into
a norm of what it means to behave as a young
woman—to look and behave like a “real” woman.

Thus, they feel examined and criticized by others
regarding how they should look and dress, and so
on, which awakens existential concerns regarding
how to be a young woman and living out life. This
vulnerability to existential concerns influences how
young women navigate life with the ambiguity of
the known and unknown body and the risk of being
betrayed by their own body. In order to live life as
expected by society they feel compelled to play
a game and try to hide themselves.

Strömbäck (2014) identifies a need to shape a space
for young women in which they can be strengthened.
Such a space could be a room in which young women
can spend time together and take strength from others
in the same situation. This is in line with the present
study wherein the young women expressed a wish to
share their existential concerns with secure others. It
thus seems fair to assume that there is a need for
healthcare professionals to make it possible for young
women to meet and share their existential thoughts
with each other but also to share them with secure
healthcare professionals. Healthcare grounded in car-
ing science with a lifeworld-led perspective (Dahlberg
et al., 2009) has the potential to allow the experiences
of young women to be heard in order to take such
experiences into account when caring for young
women with existential concerns. For this to occur,
both the healthcare professionals and the young
women need to become aware of the vulnerable situa-
tion of women living a Western patriarchal culture. If
this is done, it is fair to assume that young women may
have the potential to transcend their situation, take
command of their lives, and feel well.

The present study reveals that young women try to
escape from others by being alone, even if they also
feel a longing to share. Such sharing is in line with
what Larsson et al. (2013) argue is fundamental for
well-being. They mean that feeling anchored in life
relationships with others is significant for young
women to feel well. Thus, Larsson, Sundler, and
Ekebergh (2012) also argue the importance of under-
standing that relationships with others can be both
positive and negative for one’s well-being, depending
how one is met by others. The results of the present
study reveal the young women long to share their
existential concerns with a trustworthy person, while
at the same time they experience a fear of revealing
their innermost thoughts due to the risk of being
rejected by the other. This is in line with other studies
that show there may be several challenges and obsta-
cles to overcome for young adults who seek support
for their well-being. Gulliver, Griffiths, and Christensen
(2010) argue that young women can be ashamed of
their situation and may not seek support because of
the stigmatization of mental illness in society. Young
women may also fear seeking support and not being
taken seriously (Goodwin, Savage, & Horgan, 2016;
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Yap, Reavley, & Jorm, 2013), which is confirmed in the
present study.

From a caring science perspective, the results of
the present study show the importance of meeting
young women with existential concerns in their life-
world to create an adequate caring relationship so
they can feel confident and secure enough to share
their existential concerns. Hemingway (2011) suggests
that in order for care to promote well-being, it is
important to see the patient’s own lived experiences.
To develop caring practices for young women with
existential concerns, the results of the present study,
together with a caring science perspective, can form
a point of departure.

Concerning the young women’s sense of being lost
in an unknown terrain, Galvin and Todres (2013) argue
that in order to be caring, there is a need to under-
stand the complexity of the intersubjective domain in
a caring situation, expressed in the present study as
a longing and a fear of sharing. The awareness of this
has the potential to develop caring relationships, in
which trust can develop. Such a relationship must, in
order to be caring, be constituted by a shared equal-
ity. Such a caring situation can be described as both
being at home and being on an adventure, thus
meeting both oneself and the other in order to feel
well. This is in line with Strömbäck’s (2014) sugges-
tions regarding a shared room.

The present study reveals how important it is that
care is directed towards young women as human
beings with lived experiences. This means that health-
care professionals need to approach a young woman
as a whole, not divided into parts such as the physical
and the mental. Bullington (2013), inspired by
Merleau-Ponty’s philosophy, explains this as an inte-
grated whole, a lived body in which there are no
dividing lines between body, mind, and world. The
young women in the present study describe how the
body is experienced as unpredictable and limits
everyday life and the opportunity to fully live their
lives, perhaps based on fear and a feeling that new
situations that are daunting, as she faces new and
unknown changes. When suffering from existential
concern arises, the young woman feel lost in an
unknown terrain. This way of thinking may provide
an understanding of why young women feel lost in an
unknown terrain, which is an obstacle to overcome.

According to Dahlberg (2011), the aim of caring,
and thus of caring practice, is to support the
patients’ (in this case, the young women’s) health
processes. The goal of caring is health, which can
be described in terms of well-being and the quality
of being able to live out one’s life as desired and to
manage one’s life projects. Bullington (2013) posits
that care needs to bring out the experience and the
story that lies behind the bodily expressions to fully
understand the lived situation. This is also in line

with Dahlberg’s (2019) assertion that there is
a need to make room for both objective and sub-
jective perspectives on the body, and the movement
between them. Time, space, and a trusting atmo-
sphere seem to be needed to make the approaching
movement possible. It is therefore our understand-
ing that the situation for young women with exis-
tential concerns must be understood according to
both their bodily expressions and their lived experi-
ences in order to be caring and enable the young
women to live their lives while being true to them-
selves. Behind the objective bodily expressions, there
is an experience to be shared.

Methodological considerations

To explore and describe existential concerns using the
RLR approach, based on phenomenology, it is impor-
tant to keep the phenomenon in focus the whole
time, from data collection to analysis and at the
same time keep the objectivity (Dahlberg et al.,
2008). To maintain objectivity throughout the pro-
cess, van Wijngaarden, Meide, and Dahlberg (2017)
suggest using openness, bridling, and compliance. It
can be a methodological strain to maintain openness
and a bridled attitude during the whole research pro-
cess. In this study, openness was achieved through
a bridled and reflected attitude, a compliance with the
phenomenon, and a genuine wish to understand the
phenomenon as it truly is. For example, during inter-
views, the interviewer tried to be open and compliant
with how the phenomenon presented itself in each
informant’s story by asking follow-up questions to
elucidate any variations in the phenomenon’s mean-
ing, in order to avoid drawing hasty conclusions
regarding the meaning of the phenomenon. At the
same time, the interviewer needed to be in close
proximity to the participants to deepen their reflec-
tion on the phenomenon. Here, the interviewer had to
find a balance between keeping a focus on the phe-
nomenon and adherence to the otherness that
appeared in the dialogue, which was achieved by
not moving too quickly in the interview, and pausing
before asking follow-up questions. To bridle the
understanding throughout the analytical process,
a reflective approach was taken and constantly asking
critically reflective questions regarding the material
and the understanding of the phenomenon was done.
To ensure objectivity, the members of the research
group continually discussed the findings and
reflected upon them. The results were also discussed
in detail in a seminar with other researchers, which
contributed to the results strength and validity.

To further discuss the strength of qualitative
research, van Wijngaarden et al. (2017) argue that valid-
ity is associated with meaning and generalizability
comes from presenting the results as both a structure

8 M. LUNDVALL ET AL.



Yap, Reavley, & Jorm, 2013), which is confirmed in the
present study.

From a caring science perspective, the results of
the present study show the importance of meeting
young women with existential concerns in their life-
world to create an adequate caring relationship so
they can feel confident and secure enough to share
their existential concerns. Hemingway (2011) suggests
that in order for care to promote well-being, it is
important to see the patient’s own lived experiences.
To develop caring practices for young women with
existential concerns, the results of the present study,
together with a caring science perspective, can form
a point of departure.

Concerning the young women’s sense of being lost
in an unknown terrain, Galvin and Todres (2013) argue
that in order to be caring, there is a need to under-
stand the complexity of the intersubjective domain in
a caring situation, expressed in the present study as
a longing and a fear of sharing. The awareness of this
has the potential to develop caring relationships, in
which trust can develop. Such a relationship must, in
order to be caring, be constituted by a shared equal-
ity. Such a caring situation can be described as both
being at home and being on an adventure, thus
meeting both oneself and the other in order to feel
well. This is in line with Strömbäck’s (2014) sugges-
tions regarding a shared room.

The present study reveals how important it is that
care is directed towards young women as human
beings with lived experiences. This means that health-
care professionals need to approach a young woman
as a whole, not divided into parts such as the physical
and the mental. Bullington (2013), inspired by
Merleau-Ponty’s philosophy, explains this as an inte-
grated whole, a lived body in which there are no
dividing lines between body, mind, and world. The
young women in the present study describe how the
body is experienced as unpredictable and limits
everyday life and the opportunity to fully live their
lives, perhaps based on fear and a feeling that new
situations that are daunting, as she faces new and
unknown changes. When suffering from existential
concern arises, the young woman feel lost in an
unknown terrain. This way of thinking may provide
an understanding of why young women feel lost in an
unknown terrain, which is an obstacle to overcome.

According to Dahlberg (2011), the aim of caring,
and thus of caring practice, is to support the
patients’ (in this case, the young women’s) health
processes. The goal of caring is health, which can
be described in terms of well-being and the quality
of being able to live out one’s life as desired and to
manage one’s life projects. Bullington (2013) posits
that care needs to bring out the experience and the
story that lies behind the bodily expressions to fully
understand the lived situation. This is also in line

with Dahlberg’s (2019) assertion that there is
a need to make room for both objective and sub-
jective perspectives on the body, and the movement
between them. Time, space, and a trusting atmo-
sphere seem to be needed to make the approaching
movement possible. It is therefore our understand-
ing that the situation for young women with exis-
tential concerns must be understood according to
both their bodily expressions and their lived experi-
ences in order to be caring and enable the young
women to live their lives while being true to them-
selves. Behind the objective bodily expressions, there
is an experience to be shared.

Methodological considerations

To explore and describe existential concerns using the
RLR approach, based on phenomenology, it is impor-
tant to keep the phenomenon in focus the whole
time, from data collection to analysis and at the
same time keep the objectivity (Dahlberg et al.,
2008). To maintain objectivity throughout the pro-
cess, van Wijngaarden, Meide, and Dahlberg (2017)
suggest using openness, bridling, and compliance. It
can be a methodological strain to maintain openness
and a bridled attitude during the whole research pro-
cess. In this study, openness was achieved through
a bridled and reflected attitude, a compliance with the
phenomenon, and a genuine wish to understand the
phenomenon as it truly is. For example, during inter-
views, the interviewer tried to be open and compliant
with how the phenomenon presented itself in each
informant’s story by asking follow-up questions to
elucidate any variations in the phenomenon’s mean-
ing, in order to avoid drawing hasty conclusions
regarding the meaning of the phenomenon. At the
same time, the interviewer needed to be in close
proximity to the participants to deepen their reflec-
tion on the phenomenon. Here, the interviewer had to
find a balance between keeping a focus on the phe-
nomenon and adherence to the otherness that
appeared in the dialogue, which was achieved by
not moving too quickly in the interview, and pausing
before asking follow-up questions. To bridle the
understanding throughout the analytical process,
a reflective approach was taken and constantly asking
critically reflective questions regarding the material
and the understanding of the phenomenon was done.
To ensure objectivity, the members of the research
group continually discussed the findings and
reflected upon them. The results were also discussed
in detail in a seminar with other researchers, which
contributed to the results strength and validity.
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of meaning and in direct quotations from the interviews
(van Wijngaarden et al., 2017). From a positivistic per-
spective, the low number of participants might be seen
as a hindrance to generalizing the results. From
a phenomenological perspective, however, the strength
of the work lies not in the number of participants but in
the depth of the descriptions ofmeanings. The variety of
young women who participated in the study gave rich
descriptions of the phenomenon, allowing us to
describe the phenomenon in terms of its essence and
constituents to deepen the understanding of the phe-
nomenon and provide validity for the study. When it
comes to generalizability, we must consider that the
results are contextual, but it is reasonable to assume
they are transferable to similar contexts, as the results
are based on a variety of data and presented as an
abstract essence.

Hopefully, the results of this study will contribute to
an increased knowledge for professionals who meet
young women with existential concerns in order to
recognize these concerns and allow the young women
to discuss them, thereby strengthening their health
process.

Conclusions and clinical implications

To conclude, the lives of young women with existen-
tial concerns are profoundly influenced by these
concerns. Young women live in a patriarchal society
that places special demands and requirements on
them based on the norms and values of society.
They must navigate their daily lives while trying to
fit into these norms and values to make their situa-
tion comprehensible. Such navigation is not always
achieved in terms of being true to oneself and one’s
own inner wishes; instead, it may be directed to
please others. Existential concerns then arise and
manifest themselves in bodily expressions and feel-
ing unwell, but behind these expressions and feel-
ings there is a story to be told. A lifeworld-led, caring
science approach, informed by the results of the
present study, has the potential to direct caring
practice. Such an approach is dependent on the
patients’ perspective and is sensitive to the existen-
tial aspects in the young women’s stories. This, in
combination with an awareness of the influence of
our patriarchal society, can guide caring practices
that enable young women to find a place where
they are allowed to be vulnerable, in order to com-
prehend their existential concerns and situations.

Note

1. In this article, we define young women and young
adults as those from 16 to 25 years of age. References
to other ages are given in parentheses.
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ABSTRACT
Introduction: Young men may struggle in life with challenges of various concerns about their 
identity and who they want to be in life. Many health issues arise from social norms and wider 
societal determinations and for today’s young men, following such norms poses a risk of 
losing oneself. An essential part of health are connected to the existential dimensions in life 
and concerns who you are, and how well you know and understand yourself. However; little 
is known about what it means for young men to live a life with existential concerns.
Purpose and method: The purpose of this phenomenological study, based on reflective 
lifeworld research (RLR), is to describe young men’s experiences of living with existential 
concerns for which they have sought support. Eight lifeworld interviews were conducted.
Results: The results essentially show that young men living with existential concerns describe 
their situations as living close to a bottomless darkness. This is further described according to 
four constituents: enduring everyday life, striving for a solution, hearing an inner self-critical 
voice, and wearing a hard shell.
Conclusion: We conclude that strengthening young men’s health processes requires health-
care professionals to create an atmosphere where young men feel safe talking about 
existential concerns without feeling exposed and vulnerable.
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Introduction

This study focuses on young men1 in Sweden living 
with existential concerns and is part of a larger 
research project studying young adults’ existential 
concerns.

Existence philosopher Sartre (1946/2007) claims 
the fundamental ontological basis for human are 
that some of life conditions are determined and 
given at birth. For example humans must relate to 
what has already been given to her, such as gender, 
heritage and culture. Humans are influenced by their 
past, present and future, which are intertwined and 
affect life. Humans’ lives also involve the freedom to 
choose what to do at any given moment. According 
to Heidegger (1927/2013), freedom involves certain 
limitations, such as human vulnerability, the reality 
of infinity or death, the fragility of our bodies, and 
the fact that humans live for a certain time in specific 
places with their own cultures and languages. 
Stepping into the adult world brings with it an 
increased vulnerability. New situations arise, which 
the young adult may struggle to understand. The 
young adults may also not understand their roles in 
the new situations. For some, choices and increased 
freedom are liberating, but for others, they cause 

feelings of doubt and can contribute to reflections 
on the meaning of life and doubts about one’s exis-
tence. In this study, existential concerns stem from the 
fundamental questions about life, who one is and 
who one wants to be as a human being. This concern 
might increases, during the period in life when young 
adults grow from being children to adults. Lundvall 
et al. (2019) describe when the existential concerns 
grow unmanageable and impair the everyday lives of 
young women. Existential concerns may manifest 
themselves in the form of mental health issues.

Studies show that the mental health issues of 
young adults have increased over the years, not only 
in Sweden but around the world (Gore et al., 2011; 
Socialstyrelsen, 2017). At the same time, nervousness 
and anxiety have increased in Sweden in young adults 
compared to other age groups (Lager et al., 2012). 
Reports and studies show differences in mental illness 
between young women and young men 
(Folkhälsomyndigheten, 2016; Hiltunen, 2017; Lager 
et al., 2012; Socialstyrelsen, 2017).

Research shows that young men have, to a greater 
extent, risky and unhealthy habits and activities that 
can impact their health (Mahalik et al., 2007; Statens 
offentliga utredningar, 2014). Research also shows 
that men seek care later than women do (Martínez- 
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Hernáez et al., 2014). Another aspect of importance is 
how young men seeking care for existential issues are 
received by healthcare professionals. For example, 
a patient who is perceived as masculine (in psychiatry 
care) is more likely to be denied care, and more likely 
to be perceived as responsible for causing their illness 
themselves through, for example, aggressive beha-
viour and alcohol abuse (Oute et al., 2018).

Growing from a young child to an adult is 
a challenging time in every person’s life. During the 
transition to adulthood, health risks become increas-
ingly skewed along gender lines. Young men and 
young women grow up under somewhat different 
conditions. Many health issues arise from social 
norms and wider societal determinations (World 
Health Organization, 2019). From early childhood, 
boys are taught to push down emotions other than 
anger, which can interrupt boys’ emotional develop-
ment (Chaplin & Aldao, 2013). Connell (1987) 
describes gender as a social institution that structures 
relationships between men and women. Society con-
tributes to constructing gender in a stereotypical way, 
for example, by giving only boy toys to boys and vice 
versa (Smirthwaite, 2014).

Norms in some societies describe men as robust, 
strong, and invulnerable; however, not displaying vul-
nerability can have consequences for men’s health 
(Yousaf et al., 2015). In many countries with 
a concept of hegemonic masculinity, the ideal beha-
viours of manhood are those which lead to control 
and power (Connell, 1987). Manhood is constructed, 
to a greater extent than womanhood, around compe-
tition, risk-taking, domination, and violence 
(Smirthwaite, 2014). Research has described young 
men as reluctant to seek help when experiencing ill- 
health (Jeffries & Grogan, 2012). Barriers towards help- 
seeking among young men include difficulty in 
expressing emotions, suspicion towards healthcare 
professionals, and not knowing where to seek sup-
port. Instead, self-medication with alcohol is one way 
young men may try to cope with difficult feelings 
(Lynch et al., 2018).

An essential part of health concerns who you are, 
and how well you know and understand yourself. In 
everyday life, young men are exposed to a variety of 
advice on how to look, how to live their life, and how 
to become a man. For today’s young men, following 
such advice poses a risk of losing oneself, losing one’s 
identity, or striving for goals that others have set 
rather than one’s own goals, which might increase 
their existential concern (Yalom, 1980). In health 
care, patients’ statements are often interpreted 
according to a medical framework, which to some 
extent is necessary but which is not the only possible 
interpretation. To grasp the true complexity of young 
men’s health, healthcare professionals also need to 
understand health in relation to the experience of 

being a young man. Caring sciences with a lifeworld 
approach provide support for describing the existen-
tial world in which all human beings find themselves; 
this approach unites people and interweaves them 
with everything else in the world. To understand 
how health can be improved it is important to under-
stand the lifeworld of the person to whom the care is 
directed—in this study, young men with existential 
concerns (Dahlberg, 2018).

Aim

The present study aims to describe young men’s lived 
experiences of existential concerns for which they 
have sought support.

Approach and method

This phenomenological study is based on reflective 
lifeworld research (RLR; Dahlberg et al., 2008). RLR is 
founded in the continental philosophy, mainly from 
Husserl’s lifeworld theory (Husserl, 1936/1970) and 
theory of intentionality (Husserl, 1929/1977), and 
from Merleau-Ponty’s theories of the lived body 
(Merleau-Ponty, 1964/1968) and “the flesh of the 
world” (Merleau-Ponty, 1962/2002).

Founded in the described philosophy, the metho-
dological principles of RLR are openness and flexibility 
towards, and bridling one’s own understanding of, 
the phenomenon being studied. These methodologi-
cal principles are used throughout the research pro-
cess to grasp and describe the studied phenomenon 
—in this study, existential concerns as experienced by 
young men.

Participants

Eight young men between 21 and 27 years old were 
included in the study. They were from either a big city 
or a rural area in the south of Sweden. The young 
men had different social backgrounds and different 
socioeconomic circumstances. They were studying, 
working or on sick leave, and all were native 
Swedes. They had sought support from healthcare 
professionals, teachers, family or friends, among 
others. The participants were recruited in two ways:

(1) Through advertising by posters on the Internet 
or in various centres where young men might 
seek support, such as primary health care, 
youth health centres and student health cen-
tres at high schools and universities. In these 
cases, the young men could contact the 
researcher for more information about the 
study.

(2) Through healthcare professionals from different 
centres where the young men had sought 
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support. If the participant was interested, the 
healthcare professional gave the participant’s 
phone number to the researcher, who then 
contacted the young man.

In both ways open questions about participating in 
the study were asked: Do you want to tell us about 
your concerns? Do you have any thoughts about the 
future, who you are and who you want to be as 
a human being? Have you sought support for your 
existential concern? Do you want to participate in 
a study to improve knowledge about existential con-
cerns? If the young man wanted to participate, an 
interview took place.

Data collection

Data were collected through lifeworld interviews 
(Dahlberg et al., 2008) at a place chosen by the 
young men, which lasted between 49 and 85 minutes 
(M = 56). The interviews were audiotaped and tran-
scribed verbatim. An open and reflective approach 
towards the phenomenon was used during each 
interview. The interview started with the question 
“Can you describe a situation where you had experi-
enced existential concern in life?” Thereafter, the 
interview continued by exploring the phenomenon 
through follow-up questions such as: “Can you give 
examples of … ?”; “What did that mean for you?”; 
“How did you feel when … ?”

Data analysis

The analysis was performed in accordance with RLR 
principles (Dahlberg et al., 2008) and was character-
ized by a movement between the whole (interviews) 
and the parts (meanings in the data), towards a new 
whole (essential meaning), to describe the phenom-
enon’s structure of essential meanings. During the 
entire process of analysis, the researchers sought to 
keep an open mind regarding the phenomenon as 
well as a bridled understanding of the phenomenon. 
This is done to reach the essential meaning structure 
of the phenomenon, and its variations of meaning.

The analysis began with reading the interview tran-
scripts several times to create a comprehensive 
understanding of the data material. Through open-
ness and curiosity, the data was read to discover 
something new. The analysis followed by searching 
for meanings related to the phenomenon in focus. 
The meanings were related to each other and 
grouped into clusters based on identified similarities 
and differences. The creation of clusters is a dynamic 
process in which different possibilities are tested to 
search for the phenomenon’s essential structure of 
meanings. The essential structure is the most abstract 
level and describes how the meanings relate to each 

other. Once the essence of the phenomenon is clar-
ified, it becomes possible to describe its constituents. 
The constituents describe variations and nuances of 
the phenomenon and together with the essence they 
form a whole. The constituents are described indivi-
dually, and direct statements from the interviews are 
used to further clarify the meanings.

Ethical considerations

This study has been guided by the research principles 
described in the Helsinki Declaration (World Medical 
Association, 2013) and the Swedish research ethics 
guidelines (Utbildningsdepartementet, 2003). All sub-
jects were informed, both verbally and in writing, of 
the voluntary nature of the study and their right to 
cease participation at any time, without explanation. 
It was important that the participants were fully aware 
of the voluntary nature of their participation and that 
they had the right to stop participating at any time. If, 
after the interview, the informant expressed a need to 
talk about his situation, the interviewer, who is 
a public health nurse, stayed to continue the discus-
sion and/or offered to set up a meeting with another 
healthcare professional with the ability to handle exis-
tential conversations. Ethical approval for the study 
was obtained from the Ethics Review Board in 
Gothenburg, Sweden (Dnr: 483–16), and there is an 
approved supplementary application for how to reach 
the participants (Dnr: T322-18).

Results

The essential meaning of the phenomenon of existen-
tial concern can be described as living life close to 
a bottomless darkness. This bottomless darkness 
means that thoughts arise which question life’s mean-
ing, and there are no obvious ways of seeing that life 
can change. An inner storm of emotions moves inside 
the body, a chaos of not recognizing oneself, and one 
strives for a solution to one’s life situation. This inner 
chaos exposes a vulnerability which reminds one of 
one’s weakness. Guilt and shame arise from not feel-
ing good enough as a human being, and a self-critical 
and denigrating voice awakens. There is a sense of 
losing oneself, and one feels homeless and alienated 
from others. There is a struggle to handle one’s situa-
tion by wearing a hard, confident shell to prevent one 
from being exposed as vulnerable in the eyes of 
others and to hide one’s inner chaos. Time is con-
sumed by dwelling on the negative view of one’s life 
situation and trying to endure life with insistent exis-
tential concerns, suffering in silence. Those suffering 
from existential concerns endure by just trying to live 
through each day while longing for a movement out 
of their chaos. The tension between maintaining 
a hard shell and one’s inner chaos slows life’s rhythm. 
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On the one hand, the hard shell helps one get 
through the day, but, on the other hand, the chaos 
under the surface intensifies. Striving to feel at home 
and to belong somewhere again feels like an invinci-
ble task and leaves an empty shell of hopelessness 
and loneliness. Loneliness is an ambiguous feeling; 
sometimes aloneness is self-chosen, whereas other 
times it is forced. When self-chosen, it gives one the 
freedom to understand oneself and be at peace for 
a moment, but when forced, the loneliness increases 
the feeling of a bottomless darkness which deepens 
existential concerns.

The essence can be further described in terms of 
four constituents: enduring everyday life, striving for 
a solution, hearing an inner self-critical voice, and 
wearing a hard shell.

Enduring everyday life

A life with existential concern is experienced as hav-
ing to endure everyday life, which means there is 
a constant effort to distract oneself from the existen-
tial concerns so that the mind and body are occupied 
with other things. Existential concerns involve linger-
ing over problems and feeling disconnected from life, 
which means feeling a sense of lostness regarding 
where one belongs: “most of the time I kept myself 
busy, or I tried to harden in it and just tried to ignore 
it … in some way, and think that I deserve better.”

Sometimes the young men try to endure everyday 
life by telling themselves to ignore the existential 
concerns and that they are worth more (relative to 
how they feel). Other times, they avoid or do not 
allow themselves to feel the existential concerns. 
This strategy may work for a while, but ultimately 
a sense of emptiness is experienced. The emptiness 
means that all feelings disappear; nothing matters 
and everything becomes meaningless:

everything you did still led to the same point again, 
you were just tired and easily irritated much of 
the day; you couldn’t cope with school and responsi-
bility, you littered for example, because you couldn’t 
care to take the cola jar or the bottle to the garbage 
basket. 

To endure life with existential concerns also means 
socializing with others to prevent the existential con-
cerns from emerging. Being socially interactive with 
others and sometimes supporting others means that 
one forgets one’s own problems for the moment. 
There is a longing to be with others to distract one 
from the existential concerns, but at the same time 
being socially interactive also means that there is 
a risk of finding out about others’ ill-being. Others’ ill- 
being affects the young man negatively, creating 
a vicious spiral of hopelessness and a reminder of 
his own vulnerability:

you couldn’t cope listening to other people’s pro-
blems …. You lose your own problems and you do 
not see that the problems exist, it is probably what 
caused my depression to come, that you stayed like 
this, you just brushed it away. 

When experiencing existential concerns, a young man 
can also endure everyday life by fleeing the difficult 
reality, passing time through keeping themselves 
busy. Keeping busy may mean playing computer 
games and fantasizing about something better— 
about an everyday life that is not marked by existen-
tial concern. When keeping busy to endure life, crea-
tivity and performance can also emerge. Under these 
circumstances, the young man performs wholeheart-
edly. To keep busy mostly produces a short-term 
sense of happiness; the existential concerns bubble 
beneath the surface:

if I can distract myself … then it’s nice … it comes 
back when I have nothing to do … because when 
I am alone I probably have some level of anxiety all 
the time … I ponder … over things. 

Sometimes the young men also choose to retreat 
from others to endure life. To be alone is an ambig-
uous feeling, although it can serve as time to spend 
with oneself to think about life and try to figure out 
how to live life without feeling judged by others or 
risking showing vulnerability. On the other hand, 
when the aloneness is not chosen but forced upon 
the young man, this may mean that the existential 
concerns roam freely and the young man cannot 
protect himself from the strong emotions that arise 
in solitude:

I’ve been working on getting used to loneliness and it 
has worked sometimes, but sometimes it just 
becomes difficult, it’s like when I’m lonely then 
I find out that I’m lonely, and that in turn started 
a lot of worries. 

Hearing an inner self-critical voice

Living life as a young man experiencing existential 
concern means hearing an inner self-critical voice 
that looks for deficiencies in everything the young 
man does. Life seemingly moves forward, yet there 
is a feeling of not measuring up to what could be, and 
life’s rhythm feels slowed down. When one is experi-
encing existential concerns, guilt and shame awaken 
as the self-critical voice challenges thoughts of being 
capable in the eyes of oneself and others. Doubts 
about one’s value as a human being arise, and 
a vicious circle of self-critical thought patterns 
emerges: “I felt a lot of guilt and … it’s like … I didn’t 
think it was easy to like myself in that situation.”

Living with existential concerns means that there is 
a sense of requirement, from oneself and from 
society, to be someone, to do something with one’s 
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life and to be a successful person in life. The young 
man may dwell excessively on failure, analysing what 
went wrong or whether he could have acted differ-
ently in a given situation: “why didn’t I think about 
that, how could I miss that?” Overthinking the situation 
and overanalysing everything becomes an obstacle 
that feels difficult to overcome.

When failure is experienced, questions and doubts 
arise about life: “who am I if I don’t succeed?” The 
young man feels that it is a weakness that he did 
not succeed with what he has taken on. When failures 
occur, negative thoughts emerge and he blames him-
self for the failure. To fail is to be weak, which means 
a vulnerability that others can take advantage of, and 
the young man feels a sense of shame at not being 
the sort of man society demands and not living up to 
requirements. One young man described what this 
feeling was like at its worst: “a lot of pressure from 
family and surroundings … all the time there was 
a feeling that was pushing you to explore and find out 
for yourself who you were and what you were doing, 
and what to do in your life, and what you believe in.”

Experiencing vulnerability that others can take advan-
tage of increases the self-critical voice of not being good 
enough, making the young man doubt himself even 
more. So, to prevent anyone from seeing one’s vulner-
ability, a passive and more contemplative attitude is 
adopted, to avoid the risk of being seen as weak: “then 
it was like … then I became more passive and reasoned … 
floated away and thought about my own things as well as 
I … and began … began to observe others.”

When experiencing existential concerns, the 
young man watches other people’s interactions 
and analyses these interactions closely. 
Shortcomings and errors become visible in the 
young men’s own eyes when they socialize with 
others. To protect himself, the young man feels 
that it is easier to just be a worse version of himself, 
in a new relationship, than to try to win someone 
else’s appreciation and face the risk of not being 
liked by the other person, or to risk failing in the 
eyes of others: “I will never be anything for this 
person … then I think that I have no responsibility … 
I can’t cope with the effort it is to say hello and how 
are you and so on … it might be that I am rude 
instead.”

Striving for a solution

Living life with existential concerns is experienced as 
striving for a solution regarding how to navigate the 
life situation. There is a struggle to fix what feels 
broken. An everyday life with existential concerns is 
perceived as “a cassette tape that is played on repeat 
every day.” The same thoughts about life, who you 
are, and who you want to be are repeated over and 
over again. One is constantly looking for a solution to 

the existential concerns, but the solution feels out of 
reach and the situation is seen as hopeless:

every day looked exactly alike, there were no major 
ups and downs but it was like a monotonous exis-
tence where there were exactly the same routines, 
the same problems that never really managed to 
change, there was no change in existence … it 
never got better … . 

The existential concerns are always present, and 
a sense that there is no solution close to hand 
means they feel lost, unsure about who they are and 
who they want to be in life, and experience difficulty 
with managing their everyday life. Living life with 
existential concerns leads to a feeling of despair 
which is characterized by hopelessness that life will 
get better. The young men blame themselves for not 
being able to escape the darkness of their everyday 
life, which adds a feeling of responsibility to try to get 
out of the situation by themselves: “you just felt like 
this; I will not manage to do this, I cannot manage to 
do this, and I do not know where to go; you just want to 
escape almost, just escape from everything and for-
get it.”

Striving for a solution also means that the young 
man wants answers regarding how to handle life 
situations, with all the difficult emotions creating 
a sense of chaos inside him. The chaos makes the 
young man feel he does not recognize himself, and 
he feels alienated from how he used to be. The young 
man feels lost and broken, and endeavours to find 
meaning in his life and to improve his life. Striving for 
a solution also means that the young man seeks 
relations with like-minded people to feel belonging 
and to understand himself again. Seeking for solu-
tions can be a lonesome process as the young man 
finds it difficult to talk about his existential concern 
with others, especially as he wants to be seen by 
others as a happy and positive person and does not 
wish to burden others with his problems: “you need to 
strive to find your pack, if you want to build a solid 
ground to stand on. And find your own people, and 
I feel that’s a challenge.”

Living with existential concerns also means that 
suicide is a thought that may occasionally arise as 
a solution to a hopeless situation, when no obvious 
alternatives are recognized:

I have almost been thrown, a little, against suicidal 
thoughts, I have felt that … why should I have to deal 
with this, what is the meaning of me going on and 
why should I suffer like this, what does it really 
give me? 

Wearing a hard shell

Living with existential concerns is also experienced as 
wearing a hard shell, which means to put on a hard, 
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confident exterior beneath there is a sense of chaos. 
Existential concerns are perceived as a sensitive topic, 
and it feels easier not to tell others about one’s suffer-
ing. Wearing a hard shell protects the young men 
from show vulnerability and risking that others will 
exploit it, condemn them for it, or simply perceive 
them as vulnerable. There is an effort to find a way 
to keep life going between the difficult and the easy, 
the still and the lively, the light and the serious; the 
young man wants to protect himself and to not be 
a burden on others, by not letting others know about 
his existential concerns: “I thought that no one else 
wants to hear about others’ problem. I never wanted to 
be a burden to others.”

The hard shell can both protect and inhibit the young 
man. It protects the young man from being exposed as 
vulnerable in the eyes of others while trying to under-
stand his life situation. At the same time, however, it can 
inhibit a young man’s understanding of himself to act as 
if nothing is wrong: “I think it’s a bit like putting on 
a mask, but it’s still me. Just different sides of me. Before 
this in life I have only felt that I have a mask and that is the 
person I have been all the time, and then I never got 
a chance to develop the different sides of me.”

Living with existential concerns means, for a young 
man, to be good at hiding these concerns to save 
others from perceiving these concerns and feeling 
bad about them. The hard shell then appears as 
a façade, allowing one to keep up the appearance of 
what one used to be, the person others recognize. 
The façade hides the feelings bubbling beneath the 
surface: “If I walk around feeling sad and down, you 
become a torment to others who don’t want to be with 
you … you play yourself as you used to be, but you 
aren’t really that man inside.”

Living with existential concerns means to display 
the person the young man was before and the person 
others recognize—a happy, positive, and self- 
confident person that others like. The young men 
find it easier to live with this happy and positive 
version of themselves than with the negative person 
they feel like and do not recognize. Keeping up the 
façade is easy as it means showing the version of 
themselves that is familiar, and it feels safe to show 
it. In contrast, it does not feel safe to show the new 
vulnerable person that they have become, and they 
are afraid that others will judge this new insecure 
version and see them as weak:

some days when you could put on this shell again, and 
I went to school and was my normal me and then you 
came home … . For me it’s that I walk around and am 
happy all the time but I am not, it takes so much 
energy and you have to fight to really keep it up. 

There is a sense of relief that no one can see through 
the hard shell, as this means no one can see how the 
young man really feels. At the same time, however, 

a feeling of emptiness arises when one succeeds in 
hiding the existential concerns from close family and 
friends; this means that family and friends, who think 
they know the young man, in actuality do not see 
through the hard shell and do not understand the 
chaos that is hiding underneath:

In a way, it feels very good that not everyone really 
knows how I feel, but sometimes I can feel very 
empty from it … because I know they do not know 
me as well as they think they do. 

Discussion

The purpose of this study is to describe young men’s 
experience of living life with existential concerns. The 
results show that young men with existential con-
cerns live a life in which they suffer in silence. The 
young men strive for solutions to their life situation, 
and a feeling of being stuck in limbo emerges. Daily 
life is endured by trying to get through one day at 
a time, and life is overshadowed by a bottomless 
darkness.

The fact that the young men suffer in silence when 
experiencing existential concerns can be related to 
Galvin and Todres (2013) description of suffering 
that emphasizes a sense of temporary stagnation in 
which the individual feels “stuck”; they feel blocked 
and the future seems uncertain. Their lack of tempor-
ary mobility means that not much about the future 
seems attractive. A sense of meaninglessness or lack 
of purpose manifests, and the present is reduced to 
oppressive repetition. In the worst case, a person may 
feel that life is slowing down and a feeling of being 
stuck in time will arise. Not much tempts one to move 
forward, towards the future. This reasoning is in line 
with the results of the present study, whereas the 
young man, when experiencing existential concerns 
creates a sense that life’s rhythm is slowed down and 
a sense of hopelessness about one’s life situation.

Galvin and Todres (2013) further describes 
a temporal dimension of dwelling-mobility suffering; 
in other words, the temporal qualities of a blocked 
future and an elusive present can be seen as inter-
twined. The most intensive form of temporal suffering 
occurs when the “present is intolerable and the future 
is repellent” (Galvin & Todres, 2013, p. 102). This 
means that neither the present nor the future seems 
to present any opportunities for respite. From this, we 
can understand that young men experiencing existen-
tial concerns live close to a bottomless darkness. 
According to Galvin and Todres (2013), in such 
a situation, healthcare professionals not only need to 
fully acknowledge a young man’s expression of this 
bottomless darkness and of their lack of respite but 
also must assist these young men in their search for 
a way out of their bottomless darkness. At the same 
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time, life’s rhythm slows, and life seems meaningless 
and hopeless. The results show that the young men’s 
strategy to endure everyday life consists of being 
constantly active or engaged. Being active is neces-
sary to distract oneself from existential concerns and 
to avoid feeling unwell. According to Martínez- 
Hernáez et al. (2014), young men with symptoms of 
depression try to forget about their trouble by enga-
ging in activities with others and by trying to normal-
ize their symptoms. To forget their problems for 
a while is a prerequisite to feeling like it is possible 
to talk about their problems.

Awakening of existential concerns challenges our 
basic assumptions about life (Yalom, 1980), and to 
avoid being trapped in meaninglessness, it is up to 
each individual to find their own subjective meaning 
in a world in which there is no obvious purpose to life 
(Udo, 2014). Yalom (1980) indicates it is difficult to 
avoid this sense of meaninglessness. The present 
results show that young men put on a hard, confident 
shell to protect themselves from others’ judgemental 
attitude. The hard shell lets a young man play a role, 
as what others expect him to be, to play the social 
game and be “normal.” The young men hide their 
authentic selves and feel unwell under this hard shell.

The results show that young men experiencing 
existential concerns suffer in silence and try to handle 
their life situation by themselves to avoid appearing 
vulnerable. This is in line with the work of Danielsson 
et al. (2011) who found that young men with depres-
sion seldom tell others how they feel, and that the 
young men adopt a “Superman” heroic appearance to 
deal with their life situation while mulling over their 
problems alone. The young men feel it is difficult and 
shameful to let anyone else know that they are sad 
and feeling down. They struggle to be normal. 
Striving for normalcy is not done to challenge societal 
norms, but in fact confirms prevailing norms 
(Danielsson et al., 2011).

The study’s results also show that young men feel 
alone with their existential concerns, and this alone-
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tential concerns—to be able to support health processes 
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professionals must deal with young men with existential 
concerns, an important starting point is to try to under-
stand the lifeworld of these young men (Dahlberg, 2018). 
According to Toombs (2002), understanding the “insider” 
perspective is a pivotal concern, particularly in any field 
where the human activity of “caring” is important. Todres 
et al. (2014) argue that when healthcare professionals try 
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important thing is not to have all the “right” answers 
and fully understand the content of the “insiderness,” 
but rather to understand the vulnerability that the 
patients feel in the moment. It is important for healthcare 
professionals to understand that they hold great power in 
being a person who creates trust, rather than being 
a person “who knows everything.”

With a lifeworld-led approach, there is a shift of 
understanding away from a personal expectation of 
certainty to “the reaching” towards the “ambiguous” 
human situation (Todres et al., 2014). A lifeworld per-
spective requires interpersonal meetings, which take 
place within the framework of a caring relationship 
which has the potential to point to a direction for 
care. Lifeworld-led care focuses not only on the absence 
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of illness but also on well-being. The concept of well- 
being includes an existential dimension as well as vulner-
ability and freedom. There is a risk that these dimensions 
will be overlooked if the care is only directed towards the 
absence of illness (Galvin & Todres, 2011, 2013).

Methodological reflections

This phenomenological study uses an RLR approach, fol-
lowing Dahlberg et al. (2008), to describe the experience 
of existential concerns. The whole research process has 
been guided by the RLR methodological approach, in 
terms of openness, bridling, and a reflective attitude 
towards the phenomenon to achieve the study objective 
and avoid taking for granted what is unknown during the 
analysis. This was accomplished by continually asking 
reflective critical questions to slow down the understand-
ing process. Questions such as “Why do we understand it 
like this?” and “Could it mean something else?” guided 
the research process. One difficulty with maintaining 
objectivity in interviews is to keep the interview alive 
and focused on the phenomenon; here the interviewer 
stayed close to what the informant tells, yet still main-
tained a distance to what is told so as not to miss any 
nuance of the phenomenon. The interviewer had to go 
slowly in the interview and not hast with follow-up ques-
tions. One limitation, from a positivistic view, is that the 
low number of participants might be seen as a hindrance 
to generalizing the results.

From a phenomenological point of view, the strength 
of this study lies in the depth and richness of the descrip-
tion of the phenomenon rather than the number of 
participants (Dahlberg, 2019). We think that the variety 
of participants contributed to revealing rich nuances of 
the phenomenon and permitted us to describe its 
essence and its constituents, providing validity to the 
study. To talk about generalizability we must always 
keep in mind that results are contextual. Since the results 
are presented as an abstract essence and are based on 
a variety of data, there is reason to believe the present 
results are transferable to similar contexts.

Conclusions and implications

This study provides important knowledge from a caring 
science perspective which can contribute to a caring 
approach in the nursing practice. Young men experien-
cing existential concerns perceive themselves as existing 
close to a bottomless darkness in which they alone search 
for a solution to their life situation. The search for 
a solution is always ongoing, and the young men want 
to feel normal and at home again. To strengthen the 
health process for a young man with existential concerns, 
we suggest that healthcare professionals (such as nurses 
in youth centres, student healthcare centres, primary 
healthcare centres and other centres where they meet 
young men) practise lifeworld-led care. Lifeworld-led care 

has the potential to reveal the existential dimension of 
young men’s vulnerability. Furthermore, it is of utmost 
importance for healthcare professionals to create an 
atmosphere in which a young man can find a place to 
dwell, as a man, on his innermost thoughts without 
feeling vulnerable so that he can improve his well-being.

Note

1. In this article, we refer to young men, and young adults 
in general, as those from 16 to 25 years of age. 
References to other ages are given in parentheses.
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Abstract 

Background 

What enables well-being when experiencing existential concerns as a young adult is 

an under-explored area of research. In order to address young adults’ existential concerns and 

provide caring support that builds their resilience to meet life challenges, the aim of the present 

study is to describe the meaning of enabling well-being as experienced by young adults living 

with existential concerns. 

Method 

This phenomenological study is based on a reflective lifeworld research. Seventeen 

young adults, nine women and eight men aged 17–27 years, were interviewed. The results is 

presented in an essential meaning and further explored with its variations and individual 

nuances of the phenomenon; enabling well-being.  

Ethics  

The study followed the research principles described in the Helsinki Declaration and 

the Swedish Research Ethics Guidelines. 

Result 

The essential meaning of enabling well-being, when experiencing existential 

concerns as a young adult, means finding a place to rest. Finding a place to rest means finding 

both movement and stillness in life to reflect upon one’s life story in order to understand 

oneself. The essence is further described in the following constituents: recovering in solitude, 

sharing one’s life story in everyday life, and reflecting one´s life story in a trusting and caring 
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Conclusion 

This study contributes important knowledge from a caring science perspective to 

inform caring approaches in nursing. The results show that young adults enable their own 

well-being in many ways when experiencing existential concerns. When their existential 
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adults seek professional support, the professionals must be open and focus on the young 
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Introduction 

Worry, anxiety, and stress are normal experiences and are important attributes when 

meeting life’s challenges (Yalom, 1980). However, feelings of excessive worry, anxiety, or 

stress can have negative consequences if they are not noticed or addressed. In young adults, 

such excess can cause them to fall behind in their schoolwork, experience degraded social 

functioning, and suffer poorer quality of life (The National Board of Health and Welfare, 

2017). This study focuses on the meaning of enabling well-being in young adults1 in Sweden 

who are experiencing existential concerns; it is part of a larger research project studying young 

adults living with existential concerns. 

Existential concerns such as thoughts about life, who we are, and what we wish to be 

are all part of human life. Existential concerns can be triggered, for example, when a person 

becomes ill or is confronted with death or another person’s illness. These concerns can also 

develop during the transition from childhood to young adulthood as well as throughout other 

life phases. When we begin to think about our existence and what it means to be a human 

being is when we challenge how we live our everyday lives (Yalom, 1980), causing us to 

reflect on the meaning of life on a deeper level and have doubts about our existence. In terms 

of young adults, these existential concerns can grow unmanageable and disrupt their daily 

lives, manifesting as anxiety, stress, and depression (Besharat et al., 2020; Moore & Goldner-

Vukov, 2009). Young adults experiencing existential concerns try to understand how life 

should be handled and how life can be meaningful. They can feel an intense longing to share 

their existential concerns with others whilst being afraid of being vulnerable through such 

sharing. While this longing indicates a willingness to feel harmony with oneself, it can feel 

unachievable, creating feelings of hopelessness and loneliness (Lundvall et al., 2019; Lundvall 

et al., 2020).  

To support and strengthen the health and well-being of young adults with existential 

concerns, it is proposed that healthcare professionals create spaces in which young adults can 

dwell without feeling vulnerable (Lundvall et al., 2019; Lundvall et al., 2020). In a mental 

health context, support has been described as using health-promoting strategies to strengthen 

                                                   
1 Here, young adults are those aged 16–25 years.  
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individuals’ autonomy and participation in care, to improve their quality of life (Seow et al., 

2016). Regarding young women’s health and well-being, Larsson et al. (2012) emphasize the 

importance of creating forums in which young women can talk about their situations. Research 

shows that adolescents with self-harming behaviors often turn to friends with their problems, 

as they find it difficult to confide in and seek support from healthcare professionals—they 

need adults but lack them as resources for support (SBU, 2015). All young adults, but 

especially vulnerable ones, need to talk about their lives, and they need to be listened to as 

individuals if they are to feel hope about their futures (Lindgren et al., 2011).  

The World Health Organization (WHO, 2012) has stressed the importance of youth-

friendly receptions and has developed a national quality standard for all countries to use to 

make it easier for young adults to obtain the health services they need to support and improve 

their health and well-being. However, a pronounced focus on recognizing and supporting 

existential concerns is less prominent. For example, Sweden supports children’s and young 

adults’ health needs via departments in each municipality that offer preventative care, 

supportive care, or treatment care (Wieselgren, 2018). However, research shows that the 

design of youth-friendly services is not comprehensive, and more has to be done (Tylee et al., 

2007).  

From a caring science perspective, the role of healthcare professionals is to support 

and strengthen patients’ health processes toward improved health and well-being (Dahlberg, 

2018). Dahlberg and Segesten (2010) and Galvin and Todres (2013) argue that health is 

achieved when patients’ health processes are strengthened and patients regain balance in their 

lives such that they can fulfill both small and large life projects. Galvin and Todres (2013) 

believe that existential suffering can manifest in many different ways depending on patients’ 

experiences and their beliefs about creating meaningfulness in existence. Empirical research 

on how to strengthen health and well-being in young adults reveals that talking about their 

lives and experiences may be greatly beneficial (Larsson et al., 2012). From a lifeworld 

perspective, care should be focused on individuals’ uniqueness beyond just medical 

symptoms, enabling them to receive appropriate support to strengthen their health processes 

(Todres, Galvin & Dahlberg, 2014). Health from a lifeworld perspective involves the whole 

person and involves a sense of balance and equilibrium in relation to life and the people in close 

proximity (Dahlberg, 2011; Galvin & Todres, 2011).  

What enables well-being when experiencing existential concerns as a young adult is 

an under-explored area of research. In order to address young adults’ existential concerns and 

provide caring support that builds their resilience to meet life challenges, the aim of the  present 
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study is to describe the meaning of enabling well-being as experienced by young adults living 

with existential concerns. 

 

Design and Method 

This phenomenological study is based on a reflective lifeworld research (RLR) 

approach described by Dahlberg et al. (2008). RLR finds its epistemological basis in 

phenomenological and hermeneutical philosophy as described by Husserl (1970/1922; 

1977/1929) and Merleau-Ponty (2002/1962). RLR is phenomenon-oriented and characterized 

by the phenomenon being in focus during the whole research process. In the present study, the 

phenomenon is enabling well-being as experienced by young adults living with existential 

concerns who have sought support in health care as well as from family members or others in 

their immediate environment (e.g., friends) and their school environment. Founded in the 

described philosophy, the methodological principles of RLR are openness, flexibility, and 

bridling one’s own understanding of the phenomenon being studied. These methodological 

principles are used throughout the research process to grasp and describe the phenomenon. 

Participants 

Seventeen young adults, nine women and eight men aged 17–27 years, were included 

in the study. The participants were all native Swedes from the south of Sweden. They lived in 

either rural areas or in a big city. The young adults worked, studied, or were on sick leave. 

Inclusion criteria were that participants were aged 16–25 and had a lived experience of 

existential concerns for which they had sought support. The places or people from whom they 

had sought support were part of the healthcare system, school healthcare facilities, family 

members, or close friends.  

Recruitment was twofold. First, healthcare professionals from different healthcare 

centers asked young adults if they were interested in knowing more about the study. If they 

did, these professionals gave the participants’ telephone numbers to one of the researchers 

(ML). The researcher (ML) then contacted each participant to provide her or him with more 

information about the study. The second recruitment method involved advertising the study 

via posters placed at various healthcare centers as well as digitally posting them on media 

channels. The young adults contacted the researcher (ML) directly for more information about 

the study. One participant who showed interest in participating was over 25 years old but had 

experienced existential concern since adolescence. The researchers decided to include the 

young adult, as the lived experiences were a crucial part of the phenomenon under study and 

they deemed it ethically correct to allow the person to share experiences of existential concerns 
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as a young adult instead of excluding this person due to age.  

Data Collection 

Seventeen audiotaped lifeworld interviews were conducted according to the principles 

of the RLR approach (Dahlberg et al., 2008). Each interview started with an open question to 

invite the participant to speak freely about the phenomenon. During the interview, the 

interviewee asked follow-up questions to further explore the phenomenon, such as “Can you 

give an example of . . . ? How did that make you feel?” One interview took place in the 

participant’s home environment, whereas the remaining interviews took place at the university 

according to the participants’ wishes.  

Data Analysis 

The data were explored and analysed to determine the meaning structures that describe 

the phenomenon of enabling well-being. The method principles described by Dahlberg et al. 

(2008)were followed throughout the analysis process. The aim of an analysis is to describe the 

essence of the phenomenon under study and its constituents. An essence is defined here as a 

structure of meanings that describes the phenomenon and the essence is what makes the 

phenomenon the phenomenon (Dahlberg, 2006). The entire analysis process can be understood 

as a movement between the whole (interviews) and the parts (meaning) as well as a new whole 

(essential meaning).  

The data analysis began by first reading the interviews several times to open the 

researchers’ minds to the possible meanings contained in the data. This was done to acquire an 

overall understanding, which was required to move freely between wholes (interviews) and 

parts (meanings). The analysis continued by searching for meanings—meanings that seemed to 

belong together were grouped into clusters. The analysis was continued by looking for how the 

clusters were interconnected in a search for patterns of meanings. Movement between the parts 

and the whole was done to gain a deeper understanding of the phenomenon and to describe its 

essential meaning structure. After this description, the analysis process continued to identify 

variations and nuances within the phenomenon. Throughout an analysis process, it is important 

to maintain openness and a bridled attitude to allow the phenomenon to be uncovered; this also 

means not understanding meanings too quickly. By asking reflective and critical questions to 

the data, such as “Why do I understand it as . . .? Could it be understood as something else?” In 

so doing, the researchers preserved open and bridled attitudes and maintained flexibility toward 

the meanings that emerged throughout the analysis. The results section first presents the 

essential meaning and then describes the meanings that further constitute the phenomenon with 

its variations and individual nuances of the phenomenon; enabling well-being.  
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Ethical Considerations 

The study followed the research principles described in the Helsinki Declaration 

(World Medical Association Declaration of Helsinki, 2013) and the Swedish Research Ethics 

Guidelines (Ministry of Education [SFS], 2003, p. 460). Ethical approval was also obtained 

from the Ethics Review Board in Gothenburg (Dnr: 483-16). An approved supplementary 

application for how to reach participants was also secured (Dnr: T322-18). One ethical aspect 

of this study that was carefully considered was that young adults with existential concerns are 

a vulnerable group of people both in that they are young and that they are experiencing 

existential concerns. Another ethical consideration was that during the interviews, the young 

adults might reveal things that they had not previously told anyone. Therefore, it was crucial 

that after the interviews, if informants expressed the need to talk about their situations further, 

the interviewer, a public health nurse, stayed on to continue the discussion and/or offered to set 

up a meeting with another healthcare professional with the ability to handle existential 

conversations. It was important to ensure the participants were fully aware of the voluntary 

nature of their participation, and that they had the right to cease participation at any time. All of 

the subjects were informed, both verbally and in writing, of the voluntary nature of the study 

and their right to cease participation at any time without giving an explanation. 

 

Results 

The essential meaning of enabling well-being, when experiencing existential concerns 

as a young adult, means finding a place to rest. `Finding a place to rest’ means to find a place 

in which recovering from life challenges can be made. Such a place offers space to put the 

puzzle of life together and come to terms with life’s challenges. Finding a place to rest means 

finding both movement and stillness in life to reflect upon one’s life story in order to understand 

oneself. When understanding of life increases, it enables movement in which the rhythm of life 

is supported and recovery is enabled. A rhythm in life means finding harmony in life that 

enables personal growth and finding peace with existential concerns. Reflecting one´s life story 

means gaining an increased understanding of life and the emotions that arise when experiencing 

existential concerns.  

Reflection is a process that occurs both alone and with others as a shared experience. It 

takes time to realize that there is a need to share one’s existential concerns with others to deal 

with life’s challenges, and young adults experiencing existential concerns tend to reflect in 

solitude to handle substantial life situations. When existential concerns is shared with a 

trustworthy person, it supports an increased understanding of how life’s sometimes difficult 
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challenges can be balanced and enabled one´s own ways of living. Relationships permeated 

with openness toward the life story is crucial. By inviting, and being invited, into a relationship 

where there is an opportunity to share the life story, hope is gained that life can continue and 

that there is a meaningful future ahead. Wellbeing comes about when existential concerns can 

be shared in a genuine relationship. Wellbeing can emerge when reflecting in solitude, but 

existential concerns can also become unbearable, and the need to share one’s life story with 

someone else can emerge. If the life story is not heard or recognized, young adults can develop 

feelings of rejection, disrupting their life rhythms.  

The essence is further described in the following constituents: recovering in solitude, 

sharing one’s life story in everyday life, and reflecting one´s life story in a trusting and caring 

relationship. 

Recovering in Solitude 

Recovering in solitude means that young adults when experiencing existential concerns 

tries to understand their own existence to enable well-being. Recovering in solitude means that 

young adults try to understand and deal with life’s challenges in order to feel hope that life can 

improve. Reflecting in solitude is a challenging and laborious process toward understanding 

that require young adults to dwell on their existential concerns and re-evaluate who they have 

become in order to understand their life situations: “I like to be alone when I choose to be alone. 

In these moments, I think it is very important to get to know oneself and to think for oneself.” 

Recovering in solitude also means harboring the existential concern that constantly 

demands attention; this includes both movement and stillness to enable well-being. In stillness, 

reflecting in solitude can mean being creative. For example, writing stories, poetry, or a diary. 

Creative acts like writing helps them to work through their emotions, enabling them to feel 

stronger and creating positive emotions from the fact that they succeed in a task. 

. . .it is a freedom—you simply forget yourself for a moment. And you can live in a 

world you have created. . . It gives me the chance to gather thoughts, really bring up 

ideas that I have, philosophical thoughts you know, such things [like] . . . writing a story 

that people might enjoy reading. It is not only helpful to me, [but it] might do something 

good for others as well. 

Recovering in solitude includes letting thoughts and feelings rest by withdrawing from 

others. In solitude, thoughts are allowed to rest by focusing on something completely different 

such as watching movies, listening to music, or playing computer games. Here, the young adults 

takes a break from the outside world and has a chance to recover.  
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“[I] turn on any movie or turn on any sound only. I do not need to watch it, but I want 

it to be there, or I can watch this movie, and then I’m calm for an hour and a half because 

I do not have to think about anything else during this hour and a half.” 

Here, there is movement to find strategies that help the young adults toward well-being 

in their daily lives. For example, having responsibility for an animal means being present and 

only concentrating on taking care of the animal. A place to rest also means taking refuge from 

concerns and living in the present to enable well-being.  

It has been the horses that have helped me. I do not have to talk there, I just am. I have 

to be in the present in some way, and I cannot really think about everything, both 

forwards and backwards—I have to be here and now. 

In this state, the young adults reflect upon difficult situations they had faced during the 

day and tries to determine different ways to handle similar situations in the future. This solitude 

also enables well-being by simply allowing them to be themselves; however, this solitude also 

increases the risk that the existential concerns becomes magnified. When young adults no 

longer cope with existential concerns on their own, they need to talk about their situation with 

others to gain inner balance. To gain peace of mind in the most radical way, some consider 

ending life. In this overwhelming situation, and at the absolute bottom, there is access to an 

openness to share the life story with others: “Then, I felt that I had no choice anymore. It was 

like I had to talk to someone or take my life . . . those were the choices I had.” 

 

Sharing one’s life story in everyday life  

Sharing one’s life story in everyday life means opening up and sharing the innermost 

selves with someone close to enable their well-being. This sharing is a movement in life that 

helps them to cope with their existential concerns. In the act of sharing they select pieces of 

their life story, they allow family and friends to help with the burden of their existential 

concerns, enabling them to go about their daily lives. Dividing a burden into pieces creates 

stillness. This stillness means not having to fight in solitude anymore and flowing through daily 

life with more ease.  

When I get caught up in my own “brain ghosts,” someone needs to just calm me down. 

For example, my boyfriend or sister will just tell me, , it will be fine. I cannot tell myself 

that, it is not possible . . . [It helps] to know that I have someone’s support. 

The young adults with existential concerns are provident with whom and how much 

they share their existential concerns; this caution reduces the risk that they would be 

condemned, rejected, or disliked. A trusting relationship had to be established before they can 



Enabling Well-Being in Young Adults Living with Existential Concerns 

 

share their existential concerns. It takes courage to show vulnerability, and a trusting 

relationship enables them to expose their innermost thoughts.  

I did not know who I could trust, I felt incredibly alone. If I did not have my sister, I 

probably would not have been sitting here. I trust her one hundred percent. 

Sharing concerns in these trusting relationships is a balancing act of how much concern 

to share to avoid over-burdening close friends and family members. Young adults often face 

difficulties communicating the deepest and most difficult thoughts, as they risk hurting or 

disappointing their loved ones. Out of care for the person receiving the existential concern, they 

carefully chose what and how much to share: 

I don’t want to be the one who is sad all the time or always put a burden on mom. My 

mom is already in so much, and I am her child. Of course, it is the worst when she can 

see that I do not feel well. And even though we talked a lot about it, and she knew I was 

sad, it felt like it was easier to talk to someone else.  

The young adults feel a closeness and security with their friends, which help them to 

share their concerns and enable their well-being. This closeness and security lies in the fact that 

the friends also experience similar problems and understand their situations; however, it could 

also make them feel as though their friends’ knowledge of life’s sometimes difficult challenges 

are as limited as their own. Thus, sharing one’s life story with close friends may not always 

enable the necessary movement toward well-being. When their life rhythm is disrupted, the 

need for further reflection in a caring relationship emerged: “Mom also knows a lot, and I still 

talk a lot with her today. It is not that I stopped sharing with my mother and went to a 

psychologist, but I just kind of split it up a bit.” 

  

Reflecting one´s life story in a trustful caring relationship 

In contrast to reflecting in solitude, reflecting in a trustful caring relationship, means 

being able to put into words what feels difficult and challenging together with an educated and 

trusted person. Reflecting with those who are not familiar with the situation or know these 

young adults can feel like a relief: “Here was more like I could talk completely freely, I could 

express myself for the first time without anyone saying that it was right or wrong.” At the same 

time, it can be challenging to share existential concerns with someone who did not know the 

young adult. There is always a risk of being neglected or trivialized, of not being heard, or in 

the worst case, of not being taken seriously: “It is hard enough to realize that you feel bad and 

that you need help, and then when you stretch out a hand as well and get hit in the face—then 

it becomes even more difficult.” 
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the friends also experience similar problems and understand their situations; however, it could 

also make them feel as though their friends’ knowledge of life’s sometimes difficult challenges 

are as limited as their own. Thus, sharing one’s life story with close friends may not always 

enable the necessary movement toward well-being. When their life rhythm is disrupted, the 

need for further reflection in a caring relationship emerged: “Mom also knows a lot, and I still 

talk a lot with her today. It is not that I stopped sharing with my mother and went to a 

psychologist, but I just kind of split it up a bit.” 

  

Reflecting one´s life story in a trustful caring relationship 

In contrast to reflecting in solitude, reflecting in a trustful caring relationship, means 

being able to put into words what feels difficult and challenging together with an educated and 

trusted person. Reflecting with those who are not familiar with the situation or know these 

young adults can feel like a relief: “Here was more like I could talk completely freely, I could 

express myself for the first time without anyone saying that it was right or wrong.” At the same 

time, it can be challenging to share existential concerns with someone who did not know the 

young adult. There is always a risk of being neglected or trivialized, of not being heard, or in 

the worst case, of not being taken seriously: “It is hard enough to realize that you feel bad and 

that you need help, and then when you stretch out a hand as well and get hit in the face—then 

it becomes even more difficult.” 
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When the young adults with existential concerns were finally able to contact 

professional care to enable their well-being, they often felt gratitude at meeting with someone 

who could help them in their understanding process. However, not getting, or having to wait, 

for support when they had summoned the courage to try to understand their life situation with 

someone else means increased hopelessness, as well-being is further and further away.  

I called the health center and I got “ah, you have to wait two to three months.” Once 

you are at the bottom, there is no alternative. I could not get hold of anything, of any 

health center that could actually receive me. It was—it was not an emergency, but it was 

still urgent.” 

When they were experiencing existential concerns, the young adults reported fearing 

seeing themselves through someone else’s perspective, as it could show them sides of 

themselves that were not previously visible. In joint trusting reflections, a more forgiving 

description of themselves and their life situations can emerge, as new and open questions arise: 

“It was as if she was listening and then she asked questions and follow-up questions that allowed 

me to go into myself—to see myself from a new perspective and see things that I had not seen 

before.” This novelty allowed them to talk about their existential concerns in new ways using 

new words and descriptions to illuminate their life situations. 

I thought that I understood this lady very well . . . we connected at once, and it felt like 

she, even though she was in a different generation than I am, she understood me. She 

tried to listen to me and not offer up a lot of exercises and stuff but just . . . talked and 

tried to understand my problem and why I was worried . . . which I thought was really 

nice, and it felt a bit like freedom to go there and talk with someone who understood 

me. 

Reflecting on their lives in these trusting relationships created the possibility of 

movement in life. With this movement, the young adults can be true to themselves and find 

their own solutions. Finding their own strategies feels genuine, and feeling that it was possible 

to find their genuine selves enables well-being. 

In contrast, when the young adults are treated as “cases” (objectified) and receives 

advice or strategies based on standardized templates, they feel objectified and guided by the 

system/care guidelines instead of by individuals. Demands for performance arise making it 

more difficult to enabling well-being. It also increased their feelings of hopelessness and belief 

that nothing can enable their well-being: “ . . . it was as if they already decided what my 

treatment was before they had even asked me what . . . what I thought was wrong . . . And I 



Enabling Well-Being in Young Adults Living with Existential Concerns 

 

became so uncomfortable with it, I do not know, it was like she would lead me somewhere [I 

didn’t want to go].” 

For young adults experiencing existential concerns the willingness to reflect on their 

life stories in trusting and caring relationships is based on their past experiences. For example, 

some had been rejected in previous situations, causing them to take longer to open up about 

their innermost thoughts with another person and making well-being seem inaccessible. If they 

perceive well-being as inaccessible, they feel confronted with a maze they had to navigate: 

. . . she had to have an exact problem [to encompass] what I felt, and I did not know 

what the problem was . . . it felt like she did not hear what I said, and that I got like, that 

I myself had to have all the conversations, and she did not ask good counter-questions 

either to what I searched for and what the problem was. . . . I didn’t like her, and then I 

just stopped going to her. . . . It took a while before I got on. 

Being meet with templates and guidelines for grading the degree of ill-being 

complicates the understanding of their situation and reflection becomes absent—it merely 

confirms what they already feel. When the grading lead to support being given elsewhere (than 

where they had the appointment) to get “the right” support, increased feelings of uselessness 

occurred. They also risked blaming themselves for being too ill, feeling that enabling well-

being is more distant than before. “I do not think I was prepared to hear it . . . couldn’t she have 

let me see her a few times and let me realize that I actually have a mental illness that is actually 

serious . . . before she referred me further? Build more trust?” 

Reflecting on their life story within trusting caring relationships creates a sense of 

security, as they know they had someone to return to and to continue reflecting with about their 

existential concerns, supporting their life rhythms and enabling their well-being. 

 

Discussion 

This study focuses on the phenomenon of enabling well-being as it is experience by 

young adults. The essential meaning shows that young adults experiencing existential concerns 

need a place to rest in order to recover. When they find a place to rest they have space to put 

the puzzle of life together and feel strong enough to come to terms with life’s challenges. A 

place to rest is more than just a physical room—it is a place where their recovery is supported 

and where they are given the space to tell and dwell upon their life stories. 

Philosophy helps us to understand the meaning of place as something more than a 

physical room. Husserl (1981/1940) holds that the body is the core from which humans perceive 

their place and from which everything else is given a place and a direction. This means that we 
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identify and orient ourselves upon a site as a starting point. Merleau-Ponty (2002/1962) further 

develops Husserl’s ideas about the body as lived. The body is the opening to the world with 

which human beings communicate with others and explore their surroundings. We are 

dependent upon our bodies to explore the world, interact and grow with other people, and 

understand ourselves and others. Galvin and Todres (2013) describe “being human” as coming 

from a certain place, a place that is not only a physical living environment but also where the 

feeling of being at home becomes meaningful. To be at home means to feel a sense of belonging, 

familiarity, security, and unreflective ease. From this reasoning, we can understand that finding 

a place to rest means that these youths’ existential concerns, thoughts, and feelings can get the 

space they need to be seen and reflected upon in solitude or with friends, close family, and 

healthcare professionals. Based on this reasoning, it is important to encourage young adults 

with existential concerns to open up about their lived experiences—to talk about and reflect 

upon their life stories in order to strengthen their well-being. 

From a caring science point of view, an important starting point is to try to understand 

the lifeworld of young adults in order to strengthen their health processes and give them the 

courage and vitality to perform their small and large life projects (Dahlberg, 2018). In solitude, 

young adults try to enable their own well-being by attempting to understand their situations and 

find strategies to deal with life. At the same time, this can cause their existential concerns to 

become unmanageable. By sharing their life stories, they might come to peace with their 

situations while taking a risk in allowing themselves to be vulnerable (Lundvall et al., 2019; 

Lundvall et al., 2020). Östman et al. (2020) explain that young adults strive to understand their 

ethos (innermost values, or the voice of their heart) and their access to health by self-managing 

their freedom, independence, and responsibility. This ethos can challenge healthcare 

professionals in encounters with young adults—caregivers must be receptive to the young 

adults’ life story in order to provide support in this demanding phase of becoming an adult. 

Galvin and Todres’ (2013) description of well-being as “existential dwelling” is relevant 

to understanding a “place to rest.” Existential dwelling means being open and letting “what is 

there” (existential concerns) be present before attempting to make changes. To dwell means to 

listen to what is there, to stay, and to accept what is revealed. If young adults’ dwelling is 

supported, they can achieve a feeling of inner peace. The most important way to enable well-

being through dwelling is to be there for them no matter what happens. Dwelling is intentional 

in its attunement—it allows the world, the body, and others to flow by being in the present, 

gaining support for the past, and remaining open to what the future has to offer. Dwelling allows 

youths to “feel at home” in themselves and in the world. From this, we understand the 
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importance of offering young adults a place to dwell to enable their well-being. However, young 

adults must want to dwell if they are to achieve an inner sense of peace. This is in line with 

Sommer and Saevi’s (2017) understanding of how support and lived space can strengthen 

young adults with mental health problems. They describe that support anchored in autonomy 

and respect for young adult’s own abilities opens up the space for their present and the future. 

In this space, young adults can be nourished and access the freedom to be and to become. 

In order to develop the type of caring practices that enable youths’ well-being, we need 

to understand that young adults and healthcare professionals are bodily beings. Both carry 

understanding and experiences from their lifeworld. In the relation between them, there will 

always be both visible and invisible aspects. Todres, Galvin and Dahlberg (2014) describes the 

importance of an understanding of what the lived body is expressing. The body can reveal what 

is invisible, such as worried looks. Merleau-Ponty (2002/1962) describes human relationships 

as intersubjective. Through our bodies, we inhabit space and time and are part of an 

interpersonal whole. In the context of this study, in order to support and strengthen young 

adults’ well-being, healthcare professionals need to create places where the young adults can 

make visible what at first glance seems invisible through reflection and together with healthcare 

professionals. Svenaeus (2010) describes how a ‘rift’ in our stories caused by illness or un-

health requiring opportunities to tell the story in another way than before. In this way, the young 

adults are given the space to grow toward a new and deeper understanding of their existential 

concerns, which provides them with the space to recover and feel able to confront life’s 

challenges. 

Professionals may face barriers to creating conversations with young adults about their 

existential concerns. For example, their own fears of what may come up in such conversations 

and not being sure of how to handle them could arise. This could cause healthcare professionals 

to simply avoid broaching existential issues with youths (Lundvall et al., 2018). Keall et al. 

(2014) reports that within palliative care, existential issues can be neglected due to a lack of 

time, a fear that the conversation will aggravate the patient’s situation, or a lack of competence 

regarding how to approach existential concerns. Bullington (2019) emphasizes that the core of 

caring is the ability to be present, sensitive, and open in conversations with patients. A 

conversation with a phenomenological foundation can create opportunities for patients to reflect 

on their life situations.  

If healthcare personnel simply follow templates or give standard answers, young adults 

will not feel supported. Professionals need to listen to young adult’s life stories with an open 

mind. Ekebergh and Lindberg (2020) describe how putting experiences into words can 
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caring is the ability to be present, sensitive, and open in conversations with patients. A 

conversation with a phenomenological foundation can create opportunities for patients to reflect 

on their life situations.  

If healthcare personnel simply follow templates or give standard answers, young adults 

will not feel supported. Professionals need to listen to young adult’s life stories with an open 
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formulate a narrative and start a reflection. Thus, professionals must strive to avoid presumptive 

and unreflective attitudes. They can achieve this openness by being curious, responsive, and 

wanting to hear the young adults’ life story, enabling deeper reflection about their situations. 

Gadamer (2013) believes that people are reflective by nature, and that reflection takes place in 

relation to consciousness, understanding, and experience. Gadamer also points to an open mind 

as the best way to gain deeper understanding of a phenomenon. In the context of reflection, this 

means lingering, slowing down one’s thinking, and opening up to “otherness.” Ekebergh and 

Lindberg (2020) believes that in reflection, old truths are challenged with new truths that are 

experienced, causing new understanding and knowledge emerge. This process of understanding 

is central to enabling well-being that supports and strengthens health processes in young adults. 

 

Methodological Reflections 

High-quality scientific research needs to ensure objectivity, validity, and 

generalizability (Dahlberg et al., 2008; van Wijngaarden et al., 2017). It can be considered a 

strength in qualitative research when there is both an ontological and an epistemologically well-

established foundation (van Wijngaarden et al., 2017). The present phenomenological study 

followed the RLR approach (Dahlberg et al., 2008) in terms of openness, bridling, and a 

reflective attitude toward the phenomenon (enabling well-being). In this study, openness was 

achieved through a bridled and reflective attitude by constantly asking reflective and critical 

questions about the material during the analysis to avoid taking for granted what is unknown. 

Lifeworld interviews are a suitable way to explore lived experiences and to grasp a 

phenomenon (Dahlberg et al., 2008). During the interviews in the present study, the researcher 

tried to remain open and compliant with how the phenomenon presented itself by asking follow-

up questions to elucidate any variations in the phenomenon’s meaning. At the same time, the 

interviewer intentionally lingered on the participants’ answer and did not move too quickly in 

terms of asking new questions. To ensure objectivity, the members of the research group 

continuously discussed their findings and reflected upon them. They also discussed the results 

in detail in a seminar with other researchers, contributing to the results’ strength and validity. 

Van Wijngaarden et al. (2017) argue that validity is associated with meaning and 

generalizability, which comes from presenting the results as both a structure of meaning and in 

direct quotations from the interviews. In this study, the variety among the group of young adults 

who participated produced rich descriptions of the phenomenon, allowing the researchers to 

describe the phenomenon in terms of its essence and constituents to deepen their overall 

understanding of the phenomenon. Regarding generalizability, it must be noted that results are 
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always contextual. The present results are transferable to similar contexts, as the results are 

presented as an abstract essence and are based on varied data. 

 

Conclusion 

This study contributes important knowledge from a caring science perspective to inform 

caring approaches in nursing. If young adults can find a place to rest, they have the opportunity 

to create movement in their lives. The results show that young adults enable their own well-

being in many ways when experiencing existential concerns. When their existential concerns 

feel overwhelming, they need support from healthcare professionals. When young adults seek 

professional support, the professionals must be open and focus on the young adults’ life story—

otherwise, they risk focusing on symptoms of for example depression and anxiety. It is in the 

life story that professionals can support a forward movement. From the results, it is concluded 

that a place as lived is vital if youths are to invite and be invited to share the life story. Here, 

vulnerability becomes clear—the youths’ vulnerability and also the healthcare professionals’ 

vulnerability. That both can live and work with their vulnerability as a “tool” seems to be a 

prerequisite for a genuinely caring relationship that enables well-being.  

 

Relevance to Clinical Practice 

The results reveal the importance of understanding that when young adults seek support, 

they have already worked with and tried to understand their existential concerns for a long time. 

They carry with them knowledge that healthcare professionals must make use of. Further, 

young adults have developed coping skills that professionals can utilize to strengthen and 

support young adults’ health processes to enable well-being. 
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Unga vuxna med existentiell oro lever ett liv som är påtagligt påverkat av den 
existentiella oron. Hos unga vuxna med existentiell oro finns en sårbarhet som 
innebär att känna sig vilsen i livet, vilsenheten genomsyrar livet på ett funda
mentalt sätt. Sårbarheten innebär att befinna sig vid ett bottenlöst mörker där 
tillvaron stundtals är outhärdlig. När den existentiella oron påtagligt präglar 
livet på ett sätt som gör det omöjligt att klara tillvarons krav på egen hand 
innebär ett möte med andra människor ett möjliggörande av välbefinnande. 
I mötet mellan unga vuxna och vårdare väcks, hos båda parter, en sårbarhet i 
att vara människa. För unga vuxna innebär sårbarheten att ha mod att blotta 
sin livssituation och sina innersta tankar. Det finns i mötet med den andre 
alltid en risk att bli fördömd, negligerad, identifierad som svag eller till och 
med avvisad. Mod innebär också att vårdare vågar stanna kvar i mötet och 
vågar ta emot livsberättelsen oavsett det mörker som berättelsen speglar. För att 
livsberättelsen skall få träda fram krävs det en ömsesidig inbjudan mellan unga 
vuxna och vårdare. I ett möte där relationen är vårdande finns en plats att vila 
på som möjliggör välbefinnande. Att finna en plats att vila på har en  existentiell 
potential som innebär en möjlighet för den unga vuxna att finna sig själv i 
vilsenheten och se ljuset i det bottenlösa mörkret. 
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